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Rozdział 1. Opis koncepcji sieci ROSE

1.1. Jak uczelnie uczą szkoły uczyć uczniów?

Katarzyna Winkowska-Nowak
Andrzej Nowak

We współczesnym świecie wiedza, zwłaszcza w obszarze technologii informacji i komuni-
kacji (TIK) rośnie, zmienia się i dezaktualizuje tak szybko, że niezbędne jest, by nauczyciele 
ciągle uaktualnieli swoje umiejętności i kompetencje. Jak wykazują doświadczenia, najlep-
szym rozwiązaniem jest tworzenie przez nauczycieli społeczności uczących się, w których 
wspólnie zdobywają i wytwarzają wiedzę. Społeczności mają strukturę sieci. Rozumiejąc to 
zjawisko, współcześnie w oświacie dąży się do łączenia szkół i nauczycieli w sieci, co popu-
larnie nazywane jest sieciowaniem. O ile w tradycyjnym myśleniu rolą uczelni jest szkolenie 
nauczcieli, rola uczelni we współpracy ze społecznością uczącą się jest mniej oczywista, bo 
wiedza jest zdobywana i tworzona przez wszys  ch uczestników społeczności, a nie prze-
kazywana jednokierunkowo od uczelni do szkół i nauczycieli. Inaczej mówiąc rolą uczelni 
jest współpraca z siecią wzajemnie współpracujących nauczycieli i z sieciami szkół, a nie 
tradycyjnie rozumiane szkolenie nauczycieli. 

Model możliwej współpracy uczelni z siecią ośrodków edukacyjnych przedstawimy na 
przykładzie ponad 10-letniej współpracy uczelni SWPS z dynamicznie rozwijającą się sie-
cią Regionalnych Ośrodków Szkoleń E-learningowych (ROSE). Głównym celem ROSE jest 
ciągłe samodoskonalenie się i uczenie innych nauczycieli w obszarze TIK. ROSE obecnie 
ma 17 ośrodków rozrzuconych w całej Polsce. Co roku ośrodki ROSE prowadzą szkolenia 
dla szkół w swoim regionie, rocznie średnio około 200 nauczycieli, włączając około 5000 
uczniów. ROSE podejmuje nowe formy działania, przekształca się i wyrosła z niej nowa 
dynamicznie rozwijająca się sieć nauczycieli zajmujących się nauczaniem matematyki 
przy użyciu darmowego programu open-source’owego GeoGebra. Sukces ROSE stał się 
inspiracją da innych, był tematem Euronews, artykułów w prasie popularnej i w radio. 
Ważnym wsparciem dla ROSE jest znajdujący się obecnie na ukończeniu grant Fundacji 
FSS „Wyzwana edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci leaderów wykorzystania 
TIK w szkołach”. Grant ten pozwolił na rozszerzenie międzynarodowej współpracy przez 
nawiązania współpracy ze szkołami w Norwegii, pozwolił też na znaczące rozszerzenie 
sieci szkół. ROSE jest również wspierane przez inne instytucje, np. Fundację Orange. 

Pierwszym zadaniem uczelni jest stworzenie sieci połączonych ze sobą ośrodków. 
W ROSE ośrodek to kilku (co najmiej trzech) nauczycieli z jednej szkoły. Ośrodek ROSE 
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staje się elementem uczącej się społeczności, odziaływując zarówno na innych naczycie-
li za swej szkoły, jak i prowadząc szkolenia dla nauczycieli z sąsiednich szkół. Tworzenie 
uczącej się społeczności daleko wykracza poza łaczenie nauczycieli w sieci, jest złożonym 
procesem, który w naszych doświadczeniach trwał dwa lata. Głównym suksesem grantu 
FSS jest usprawnienie metody kierowania tym procesesem. Pierwotnie tylko w około 30% 
przystępujących do programu szkół utworzyły się ośrodki ROSE. Obenie 100% ośrodków 
skończyło projekt, a w 80% szkół powstały aktywnie działające ośrodki ROSE. Tworzenie 
sieci innowacji w oświacie wymaga tego, by zmienić sposób funkcjonowania nauczycieli. 
W przypadku ROSE pierwszy rok to szkolenie nauczycieli i tworzenie ośrodków w ramach 
jednej szkoły, skupiamy się na tym jak współpracować w ramach jednej szkoły i jak pra-
cawać z własnymi uczniami oraz jak komunikować się z całą siecią i jak korzystać z jej 
zasobów. W drugim roku ośrodki włączane są jako aktywne węzły sieci i uczą się szkolić 
innych. Koncentrujemy się na tym, jak współpracować z innymi ośrodkami w tworzeniu 
nowych metod i materiałów i jak wspólnie szkolić nauczycieli z innych szkół. W całym 
procesie kluczowe znaczenie ma budowanie wzajemnego zaufania i gotowości do współ-
pracy. Ważne jest by nauczyciele poznali się jako ludzie. 

Drugim zadaniem uczelni jest współpraca z działającą siecią i wspomaganie procesów 
zachodzących w tej sieci. W tej roli uczelnia, po pierwsze może inicjować nowe działania, 
np. konferencje, starania o granty czy nowe kierunki aktywności. Współpraca w sieci 
jednak to więcej niż inicjowanie nowych działań i przekazywanie wiedzy. Ogromnie waż-
nym zadaniem uczelni jest umiejętność zaobserwowania i wzmacniania innowacyjnych 
pomysłów i procesów w niej zachodzących. Naturalnym i pożądanym procesem jest to, 
by w miarę czasu sieć uzyskiwała coraz większą samodzielność, a rola ucznia zmieniała 
się z inicjującej i kontrolującej na rolę doradczą. Stworzenie samodzielnej społeczności 
uczącej się wymaga tego, by w miarę upływu czasu współpraca między ośrodkami sta-
wała się coraz bardziej strukturą poziomą równoprawnych partnerów, by ośrodki same 
występowały z nowymi inicjatywami (np. organizując lokalne konferencje) same zdoby-
wały środki na swą działalność (np. występowały o granty) i same tworzyły nowe metody 
działania i nowe struktury (np. nowe sieci). Ośrodki ROSE włączają w swe działania bez 
pomocy uczelni lokalne społeczności, np. przedstawicieli businessu, lokalną administra-
cję i rodziców. Rola uczelni zmienia się więc w czasie, gdzie uczelnia początkowo sama 
podejmuje nowe kierunki działań, ale przekazując coraz większą inicjatywę i samodziel-
ność ośrodkom. Na przykład, o ile początkowo to uczelnia musi występować o granty, to 
jej rolą powinno być nauczenie ośrodków jak o nie występować, stopniowo ograniczając 
swą własną aktywność w zdobywaniu środków. 

Podstawą działania uczelni w sieci jest zrozumienie, że w nowoczesnym świecie jej 
rolą jest współpraca ze współpracującymi ze sobą, aktywnie rozwijającymi się ośrod-
kami, inicjacja i wzmacnianie procesów zachodzących w sieci oraz wspomaganie inno-
wacyjności, a nie szkolenie pojedynczych nauczycieli. O ile wiele wiadomo o metodach 
szkolenia nauczycieli, wiedza na to jak skutecznie współpracować ze społecznością 
uczącą się jest stosunkowo niewielka. Stworzenie wiedzy w tym obszarze jest fascynu-
jącym wyzwaniem wobec współczesnej oświaty.  
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1.2.  Geneza ROSE – Skąd wziął się pomysł i po co to 
wszystko1…

Agata Zabłocka-Bursa2

Andrzej Nowak3

Abstrakt

Artykuł prezentuje genezę zapoczątkowania pozytywnej zmiany społecznej w środo-
wisku nauczycieli polegającej na stworzeniu i wprowadzeniu do szkół takich sposobów 
nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych, by uzyskiwana wiedza i umie-
jętności przygotowywały uczniów do aktywnego podjęcia wyzwań stawianych przez 
współczesne społeczeństwo oraz stworzeniu wzajemnie wspierającej się społeczności 
nauczycieli, opartej na wymianie wiedzy i wzajemne podnoszenie kompetencji. W ar-
tykule zaprezentowano ideę na której oparto program szkoleniowy oraz przesłanki 
psychologiczne i społeczne leżące u jego podstaw. Opisano również specyfi kę i główne 
założenia tego programu, w wyniku którego nastąpiło pobudzeniu motywacji zarów-
no nauczycieli, jak uczniów czy rodziców do samodzielnego wychodzenia z inicjatywą 
i tworzenia własnych projektów, a także nastąpiła integracja społeczeństw lokalnych 
poprzez przekraczanie barier geografi cznych i komunikacyjnych.

Wprowadzenie

Po 2000 roku (a nawet dużo wcześniej) wszyscy już doskonale wiedzieli, że nie ma 
„odwrotu od technologii”. Komputer stawał się coraz bardziej nieodłącznym narzę-
dziem nie tylko pracy zawodowej, ale i codziennego życia. Dość szybko zdano sobie 
sprawę, że miejscem, w którym należy wykorzystać atuty szeroko rozumianej tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) jest szkoła. Znacznie wcześniej w polskich 
szkołach prowadzone były lekcje z technologii informacyjnych lub z informatyki (nazwa 
nie zawsze oddawała zakres tematyczny zajęć, ale generalnie chodziło o nauczenie 
uczniów korzystania z różnych funkcji komputera). Instytucje państwowe zajmujące 
się edukacją fi nansowały zakup nowoczesnego sprzętu, szkoły za zdobyte fundusze 
tworzyły pracownie komputerowe, a wiodące na rynku fi rmy telekomunikacyjne wy-
posażały te pracownie w „inne nowinki techniczne” i dostęp do internetu, po czym… 
pracownie te zamykano na klucz, aby sprzęt nie został zniszczony przez uczniów i na-
uczycieli, którzy przecież „nie umieli z niego korzystać”. W konsekwencji istniała cała 

1 Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/02/A/HS6/00231 i zrealizowany w ramach grantu z Funduszu Stypendial-
nego i Szkoleniowego nr FSS/2013/IIC/W/0043/U/0029.

2 Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistocznospołeczny.
3 Instytut Studiów Społecznych im. Prof. B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
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rzesza szkół z dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, z dostępem do 
internetu, z których jednak niewiele osób mogło korzystać – mogli to robić jedynie 
informatycy albo uczniowie i to jedynie na lekcjach informatyki lub/i technologii infor-
macyjnych. Nauczyciele innych przedmiotów nie zaliczali się już do tego grona, podob-
nie jak uczniowie którzy chcieliby skorzystać „z komputera” po lekcjach albo w czasie 
przerwy. Gdyby pozostawić sytuację taką jaką była, trudno byłoby przełamać barierę 
cyfrową wśród nauczycieli, a uczniów nauczyć korzystania z komputera w celach edu-
kacyjnych. Istniała zatem potrzeba stworzenia takiego programu, który z jednej strony 
„oswajałby” informatyków z obecnością innych nauczycieli w pracowni komputerowej 
oraz „wpuszczał” do niej uczniów po lekcjach, z drugiej strony podnosił nauczycielom 
nie-informatykom ich kompetencje w zakresie korzystania z TIK.

Długoterminowy cel był dużo szerszy i dotyczył stworzenia takiego programu, któ-
ry nie tylko miałby na celu przekazanie wiedzy informatycznej nie-informatykom, ale 
przede wszystkim wprowadzenie zmiany społecznej polegającej na zwiększeniu w szko-
łach, a w konsekwencji i w społeczeństwie kompetencji w zakresie korzystania z inter-
netu i narzędzi technologii komunikacyjno-informacyjnej. We współczesnym społeczeń-
stwie kompetencje w zakresie korzystania z zasobów internetu i narzędzi TIK są jedną 
z najsilniejszych przesłanek dynamicznego rozwoju. Jednocześnie brak kompetencji 
w tym zakresie na poziomie społeczeństwa grozi stagnacją, a na poziomie jednostki wy-
kluczeniem społecznym. 

Taki program był również odpowiedzią na potrzeby wielu interesariuszy: fi rm te-
lekomunikacyjnych i informatycznych, które zainteresowane były wykorzystywaniem 
swojego sprzętu i usług przez rynek edukacyjny, samych nauczycieli i dyrektorów, 
którym zależało na podniesieniu kompetencji oraz wykorzystaniu potencjału jaki daje 
korzystanie z nowoczesnych technologii, w końcu samych uczniów, którzy dzięki tech-
nologiom informacyjno-komunikacyjnym mogliby wzbogacać swoją wiedzę przedmio-
tową w ciekawy i atrakcyjny sposób, a w późniejszym życiu dzięki nabytym umiejętno-
ściom z zakresu TIK łatwiej konkurować na rynku pracy. 

Taki program powstał w 2004 roku jako przedsięwzięcie o nazwie „Edukacja z Inter-
netem TP” jako wspólne działanie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Telekomuni-
kacji Polskiej, przy wsparciu fi rm Borland i Microso  . Był to również przykład nowocze-
śnie rozumianej odpowiedzialności społecznej fi rm (CSR: corporate social responsibility), 
w której działalność o charakterze fi lantropijnym łączy się z interesem korporacyjnym, 
w postaci strategii w której „wszyscy wygrywają” (win-win strategy). Tak więc zwiększe-
nie kompetencji w zakresie TIK, z jednej strony wpisywało się w działalność pozytywną 
społecznie i zgodną z celami informatyzacji, z drugiej strony zwiększało rynek na usłu-
gi operatora telekomunikacyjnego oraz fi rm komputerowych. Koncepcję merytoryczną 
programu opracował akademicki zespół ekspertów: Andrzej Nowak, Krzysztof Krejtz, 
Piotr Chrząstowski-Wachtel, Jerzy Milewski i Katarzyna Winkowska-Nowak. 

Program został opracowany jako całoroczne szkolenie dla grupy nauczycieli. Oparty 
został na głębokim zrozumieniu obszaru, w którym prowadzone miały być działania, 
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zrozumieniu procesów społecznych i psychologicznych, zrozumieniu źródeł trudności 
i potencjału na którym można oprzeć przeprowadzane zmiany społecznej. Niniejszy 
tekst ma służyć przedstawieniu genezy opracowanego programu z perspektywy psy-
chologicznej, w wyniku którego rozkwita obecnie wzajemnie ucząca się i wspierająca 
społeczność nauczycieli. 

Przesłanki programu

Na proponowany kształt programu złożyła się grupa przesłanek opisanych w koncepcji 
merytorycznej programu (Nowak, Krejtz, Chrząstowski-Wachtel, Milewski i Winkowska-
-Nowak, 2004). Poniżej opisane zostały najważniejsze z nich. Warto w tym miejscu jed-
nak podkreślić najważniejsze potrzeby społeczne, na które program był odpowiedzią: 

a) nierówny rozkład kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (m.in. ze względu na: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszka-
nia, rodzaj kompetencji przeważających, czyli różnica między osobami o kompe-
tencjach ścisłych a osobami o kompetencjach humanistyczno-społecznych); 

b) wyuczona bezradność, czyli niemożność uczenia się.

Potrzeby społeczne

Nierówny rozkład kompetencji w zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (TIK) 

Kompetencje w zakresie TIK we współczesnym społeczeństwie odgrywają decydującą 
rolę zarówno w indywidualnych ścieżkach kariery, jak i w rozwoju ekonomicznym i cywi-
lizacyjnym społeczeństwa. Ta tendencja w miarę upływu czasu staje się coraz silniejsza. 
Kompetencje te są niezbędne na prawie każdym stanowisku pracy, ale też są warunkiem 
umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w coraz większej liczbie obszarów 
(np.: kontakty z urzędami, korzystanie z komunikacji, korzystanie z zasobów kultury, 
kontakty z innymi ludźmi). Tak więc o ile uprzednio kompetencje w zakresie TIK były 
potrzebne stosunkowo niewielkiej grupie ludzi, teraz w coraz większym stopniu prawie 
każdy kompetencje te powinien posiadać.

W społeczeństwie polskim ciągle istnieje bardzo duże zróżnicowanie w zakresie kom-
petencji posługiwania się TIK, szczególnie biorąc pod uwagę takie zmienne demografi cz-
ne jak wykształcenie i wiek użytkowników (Batorski, 2006). Dla osób młodszych internet 
jest naturalnym środowiskiem, który wykorzystują w najróżniejszych funkcjach, zwłaszcza 
społecznych. Starsze grupy wiekowe dużo rzadziej korzystają z internetu, a sposób ich ko-
rzystania bardziej przypomina używanie tego narzędzia podobnie jak tradycyjnych narzę-
dzi komunikacji, np. e-mail zamiast listu czy telefonu, a portal wiadomości zamiast gazety. 

Inną linią podziału, zwłaszcza w obszarze bardziej zaawansowanych narzędzi infor-
matycznych jest podział na osoby o kompetencjach matematyczno-informatycznych 
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oraz na osoby o kompetencjach humanistyczno-społecznych. Istnieje zatem duża grupa 
ludzi, które umieją korzystać z TIK. Co więcej, osoby te nie są w stanie przełamać swojej 
niekompetencji w tym zakresie, mimo powtarzanych możliwości kontaktu z kompute-
rem i internetem. Dla opracowania programu w zakresie zwiększenia kompetencji TIK 
konieczne było zrozumienie źródeł trudności tej grupy ludzi. 

*
Z uwagi na to, że osoby młode nie tylko wykazują wyższy poziom kompetencji w za-

kresie TIK, lecz również większy potencjał uczenia się w tym obszarze, program został 
skierowany do ich nauczycieli, co powinno być najskuteczniejszym sposobem zwięk-
szenia potencjału kompetencji informatycznych społeczeństwa. 

Wyuczona bezradność – niemożność uczenia się

W świetle badań psychologicznych (Overmier, 2002; Gindrich, 2002 i 2011; Sędek, 1991, 
1995) jedną z głównych i najpoważniejszych źródeł braku możliwości zrozumienia róż-
nych obszarów wiedzy, zwłaszcza u młodzieży (nauki humanistyczne, ścisłe, przyrodni-
cze), w tym również braku kompetencji w zakresie różnych TIK jest „wyuczona bezrad-
ność”. Zwykły brak wiedzy w zakresie TIK jest stosunkowo łatwy do uzupełnienia, a duże 
i ciągle rosnące możliwości kontaktu z technologią stwarzają liczne okazje zdobywania 
wiedzy w tym zakresie. Tak więc można oczekiwać, że znaczna część ludzi może sama 
uzupełnić braki wiedzy. Wyuczona bezradność sprawia jednak, że przyswajanie wiedzy 
staje się niemożliwe dla ludzi, którzy jej doświadczają. 

Wyuczona bezradność jest zjawiskiem odkrytym w laboratoriach psychologicznych 
(Seligman i Maier, 1967; Seligman, 1975; Ko  a, 1993) i polega na uszkodzeniu apara-
tu poznawczego. Niemożność zrozumienia jakiegoś obszaru wiedzy powoduje znaczne 
zmniejszenie możliwości przetwarzania materiału z danego zakresu i wzrost negatyw-
nych emocji w kontakcie z takim materiałem, a w konsekwencji niechęć do jakiejkol-
wiek formy kontaktu z nim. Badania pokazują (Sędek, 1995), że doświadczenia szkolne 
często powodują powstanie wyuczonej bezradności i tak zwani „humaniści” to często 
po prostu osoby o wyuczonej bezradności w zakresie przedmiotów ścisłych. Z tych sa-
mych badań wynika, że ci nauczyciele, którzy wywołują wyuczoną bezradność, często 
w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Jednakże, możliwe jest wyprowadzenie uczniów 
z wyuczonej bezradności, a nauczycieli nauczenie jak nie „wpędzać” uczniów w ten 
proces. „Wyciąganie” uczniów z wyuczonej bezradności jest możliwe, musi być jednak 
prowadzone zgodnie z określonymi zasadami.

*
Z koncepcji wyuczonej bezradności wynikały wyraźne wskazówki do opracowania 

programu szkoleniowego. Należało przekazać nauczycielom wiedzę z zakresu wyuczo-
nej bezradności w szkole i sposobów wychodzenia z niej. Całość programu należało 
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zaplanować tak, aby sposób nauczania kompetencji z zakresu TIK minimalizował szanse 
wywoływania wyuczonej bezradności wśród uczniów i aby stwarzał szansę na wycho-
dzenie z niej tym, którzy w nią uprzednio wpadli. Te cele dobrze spełniało nauczanie 
metodą projektową, w której zróżnicowane role pozwalały na wspólną pracę osobom 
o różnym poziomie kompetencji w zakresie TIK, a atrakcyjna forma i aktywny tryb 
przekazu wiedzy minimalizowały ryzyko wywołania wyuczonej bezradności. 

Szczególną uwagę należało zwrócić na zjawisko wyuczonej bezradności u nauczycieli. 
Prawdopodobnie niektórzy z nich sami mogli już mieć wyuczoną bezradność w zakresie 
TIK, po drugie należało uważać, aby w trakcie programu nie wywołać u innych wyuczonej 
bezradności w tym zakresie. 

Wiedza deklaratywna i proceduralna – różny sposób zdobywania i wyko-
rzystywania wiedzy 

Psychologia poznawcza, obok metawiedzy i wiedzy utajonej, wyróżnia wiedzę deklara-
tywną i proceduralną (Ryle, 1949). Wiedza deklaratywna jest wiedzą opisową, pozwalają-
cą opowiadać o obiektach i procesach. Bezpośrednio nie nadaje się natomiast do zasto-
sowania w praktyce. Należy zwrócić uwagę na to, że liczba ukończonych przez nauczycieli 
kursów z zakresu wykorzystania TIK często nie ma związku z tym, czy i jak potrafi ą oni 
prowadzić lekcje z tego przedmiotu. Dzieje się tak, dlatego że w trakcie kursów opanowują 
oni wiedzę deklaratywną potrzebną do zdania egzaminu, nie umieją jednak przełożyć tej 
wiedzy na treść i formę lekcji dla uczniów. 

Z kolei wiedza związana z umiejętnościami to wiedza proceduralna. Ma ona zupełnie 
inną strukturę od wiedzy deklaratywnej i związana jest z wykonywaniem czynności, a nie 
z opowiadaniem o nich. Do jej przyswojenia niezbędne jest doświadczenie osobiste. Wie-
dza ta jest silnie kontekstowa, zakotwiczona w konkretnych zastosowaniach, w praktyce. 

*
Jednym z założeń programowych było zatem wyćwiczenie pewnej formy wiedzy pro-

ceduralnej, czyli nauczenie nauczycieli kompetencji w zakresie korzystania z TIK, a nie 
przekazanie wiedzy (opowiadanie o narzędziach TIK). Należy wziąć pod uwagę, że to samo 
narzędzie w różnych kontekstach może mieć inne zastosowania. Dlatego narzędzi TIK na-
leżało uczyć w kontekście zadań i czynności, do których są one użyteczne. To samo na-
rzędzie ma więc inne zastosowanie w zależności od przedmiotu, w ramach którego jest 
używane, jak też w zależności od funkcji, którą ma spełniać. Na przykład arkusz kalkula-
cyjny może służyć do rysowania wykresów funkcji na matematyce, symulacji procesów 
zachodzących w populacji na biologii (np. ewolucji), analizie danych dotyczących struktury 
ludności na geografi i, jak też zestawieniu dat panowanie królów na historii. 

Założenie programowe dotyczyło więc tego, aby umiejętności i kompetencje w obsza-
rze TIK stały się dla uczestniczących w programie nauczycieli jasne. Dopiero tak przygoto-
wany nauczyciel mógł w naturalny sposób przekazać nabyte umiejętności swoim uczniom. 
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Modelowy program – główne założenia, czyli „instrukcja” jak zorganizo-
wać efektywne szkolenia 

Założenie 1: Praca z nauczycielami modelem pracy z uczniami 

Trudno uczyć czegoś, czego się samemu nie potrafi  – nie zna, nie robi i nigdy nie przećwi-
czyło. Wykształcenie w uczniach tego, by myśleli projektowo, by wykorzystywali narzę-
dzia TIK w pracy i nauce wymagało, aby te same kompetencje i umiejętności posiadali 
uczący ich nauczyciele. Praca z nauczycielami przebiegała więc zgodnie ze schematem 
zakładanej pracy z uczniami. Jej celem było wykształcenie w nauczycielach wiedzy pro-
ceduralnej, w zakresie której mają uczyć później swoich uczniów. 

Z takiego właśnie założenia wynikały wskazania praktyczne dla organizacji szkoleń. 
Jeśli chcemy by nauczyciele pracowali z uczniami metodą projektów, nauczyciele sami 
powinni pracować metodą projektów. Jeśli chcemy, by nauczyciele uczyli uczniów korzy-
stania z narzędzi TIK, a nie opowiadania o nich, powinniśmy uczyć nauczycieli korzystania 
z narzędzi TIK (a nie opowiadania o nich). Jeżeli chcemy by nauczyciele budowali kapitał 
społeczny w swych klasach, powinniśmy budować kapitał społeczny wśród nauczycieli. 
Jeśli chcemy by nauczyciele w trakcie lekcji z użyciem TIK uczyli też współpracy, to sami 
powinni współpracować w wykonywaniu swych zadań. 

Założenie 2: W grupie siła, czyli jak budować zmianę społeczną 

Zrozumienie tego jak zachodzą zmiany społeczne jest kluczowe w planowaniu i organizo-
waniu szkoleń, które w przyszłości przyniosą trwałe rezultaty. Badania pokazują (Nowak, 
1996), że postawy, opinie i zachowania zależą od postaw, opinii i zachowań innych ludzi 
znajdujących się blisko, z którymi wchodzimy w relacje. Oparta na wynikach symulacji 
komputerowych teoria wpływu społecznego (Nowak, Szamrej i Latane, 1990; Nowak, Val-
lacher, Kus i Urbaniak, 2005) pokazuje, że wielkość wpływu społecznego wywieranego na 
jednostkę przez jej otoczenie społeczne można opisać jako funkcję iloczynu liczby, blisko-
ści i siły źródeł wpływu. Wielkość wpływu rośnie wprost proporcjonalnie do pierwiastka 
z liczby osób, wprost proporcjonalnie do siły tych osób (np. ich statusu społecznego, wia-
rygodności) i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości od tych osób. Tak wiec 
wpływ poszczególnych osób się sumuje, a najsilniejszy wpływ mają osoby najbliższe i o naj-
większej sile (np. przywódcy). Symulacje komputerowe wykazały ponadto, że zmiany spo-
łeczne zachodzą poprzez tworzenie się „bąbli” nowego w morzu starego. „Bąble” zaczy-
nają się tworzyć wokół tych osób, które można określić jako „zarodniki” zmian. „Bąble” 
nowego rosną dalej i zaczynają się ze sobą łączyć. Łączenie się gron jest niezwykle waż-
ne dla procesu przekształcania się mniejszości w nową większość. Gdy grona wyjścio-
wej mniejszości połączą się ze sobą, początkowa większość staje się wyspami. Tworzenie 
skupień jest koniecznym krokiem w kierunku „nowego”. To więc, co ulega zmianie to nie 
poszczególni ludzie, ale grupy ludzi lub fragmenty sieci społecznych (Nowak, 1996).
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Zrozumienie tego, jak zachodzą zmiany społeczne stało się podstawą do zaplanowa-
nia programu szkoleniowego. Pojedynczy przeszkolony nauczyciel miał małą szansę by 
stać się nośnikiem zmiany społecznej. Potrzebował on wsparcia innych, przede wszystkim 
w swej szkole ale też poza nią. W tym sensie łatwiej było trwale zmienić spójne środo-
wisko – szkołę – niż pojedynczego nauczyciela w szkole. Jednostką szkolenia były zatem 
szkoły (grupy nauczycieli z silnym wsparcie dyrekcji), a nie pojedynczy nauczyciele. 

Założenia organizacji programu i opartych na nim szkoleń wynikały bezpośrednio 
z teorii zmian społecznych oraz celów programu i dotyczyły: 

c) liczebności nauczycieli z jednej szkoły – w szkoleniu powinno brać udział mini-
mum trzech nauczycieli (minimalna grupa społeczna to trzy osoby); 

d) deklarowanego i realnego wsparcia dyrekcji – bez zgody dyrekcji nawet najlepsze 
pomysły „wyniesione” ze szkoleń nie mogłyby być zaimplementowane na lekcjach; 

e) składu osobowego grupy nauczycieli – w grupie nauczycieli biorących udział w szko-
leniu powinien być nauczyciel informatyki jako wsparcie dla nauczycieli innych 
przedmiotów. Rolę informatyka w zespole podniesiono do rangi lokalnego eks-
perta, traktując go nie tylko jako wsparcie dla innych lub jako opiekuna zaplecza 
sprzętowego szkoły, ale jako lidera w zakresie TIK; 

f) wsparcia fi nansowego dla szkoły w postaci grantów na uzupełnienie infrastruktury 
technicznej, oprogramowania, kosztów dostępu do internetu i utrzymania serwi-
sów internetowych oraz dalszą działalność edukacyjną i aktywizację nauczycieli 
– takie podejście, z jednej strony usuwało przeszkody infrastrukturalne, z drugiej 
wzmacniało pozytywne nastawienie decydentów (dyrektorów) do stosowania 
przez nauczycieli nowych metod pracy z uczniami; 

g) gratyfi kacja fi nansowa dla nauczycieli za rzetelnie przygotowane, zrealizowane 
i opracowane projekty edukacyjne – gratyfi kacja jest ważnym elementem ucze-
nia się.

Organizacja programów szkoleniowych opartych na teorii zmian społecznych pozwoliła 
na zapoczątkowanie zmian nie tylko w środowisku nauczycieli biorących udział w szkole-
niach, ale także na przekazaniu zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
w szerszym gronie, również tym nauczycielom, którzy nie brali bezpośredniego udziału 
w szkoleniu. 

Założenie 3: Jak uczyć uczących, czyli specyfi ka szkoleń dla nauczycieli

Praca z nauczycielami wymagała zwrócenia uwagi na specyfi czne zagadnienia związa-
ne z pracą z tą grupą. Doświadczenia szkoleń skierowanych do nauczycieli wskazują, że 
wśród nauczycieli często można zaobserwować połączenie z jednej strony dużej mo-
tywacji altruistycznej, skierowanej na pomaganie uczniom w najróżniejszych aspektach 
ich funkcjonowania, bezinteresownego działania w imię ideałów, z drugiej zgorzknienia 
i zniechęcenia spowodowanego niepowodzeniami kolejnych inicjatyw, frustracjami, roz-
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czarowaniami i poczuciem bezradności czy braku poczucia sprawstwa w odniesieniu do 
rzeczywistości szkolnej. Szkolenia należało więc prowadzić tak, by w ich trakcie starać 
się maksymalnie umacniać pozytywne motywacje, unikać zaś doświadczeń w których 
nauczyciele mogliby poczuć się wyalienowani, bezradni, traktowani z góry. Należało 
też zwrócić uwagę, aby w kontakcie instruktorów z uczestnikami szkolenia obie strony 
traktowały się partnersko. Ważny był również dobór zadań i stopień pomocy w nich, 
by nauczyciele doświadczali poczucia rosnącej kompetencji, a nie bezradności. Najlepiej 
sprawdziła się tu metoda „małych kroków”, w której każdy krok miał szansę być zakoń-
czony sukcesem.

Podstawę programu szkoleniowego rozumianego jako zmiana społeczna dała też 
koncepcja zmiany Lewina (2004), który możliwość wprowadzania zmian widział trzyeta-
powo: rozmrożenie, zmiana, zamrożenie. Zgodnie z tą koncepcją opracowany program 
szkoleniowy w pierwszym etapie procesu koncentrował się na rozmrożeniu starych na-
wyków, w drugim na ich zmianie (w tej fazie wprowadzano nowe metody pracy i uczono 
nowych), w trzecim natomiast na zamrożeniu nowych właśnie zdobytych kompetencji, 
umiejętności i metod pracy. Tak przeprowadzone szkolenia, zgodnie z naturalnym ryt-
mem zmiany społecznej umożliwiły dość szybkie i głębokie zmiany oraz sprawiły, że efek-
ty szkoleń mają szansę stać się trwałe i nie „odwrócą się” po ich zakończeniu.

Ważnym aspektem pracy nauczycielskiej jest możliwość wymiany doświadczeń i wie-
dzy, a także materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami. Jednocześnie powszech-
nie znana jest stosunkowo niesatysfakcjonująca gotowość wielu nauczycieli do podjęcia 
takiej współpracy. Związane jest to często z brakiem wzajemnego zaufania, rywalizacją 
zarówno w ramach jednej szkoły, pomiędzy placówkami dydaktycznymi, jak również nie-
adekwatną oceną osobistych osiągnięć, tworzonych przez siebie materiałów i własnych 
umiejętności. Jednocześnie technologie informacyjno-komunikacyjne wymuszają ciągły 
proces samodoskonalenia się, modyfi kacji materiałów i zbierania doświadczeń. Współ-
praca pomiędzy nauczycielami w tym zakresie jest sposobem na osiągnięcie optymal-
nego poziomu wykorzystania TIK w nauczaniu. Warunkiem satysfakcjonującej wymia-
ny materiałów i doświadczeń jest zatem wzajemne zaufanie, poczucie wsparcia i chęć 
współpracy. 

W ramach programu szkoleniowego położono nacisk na wytworzenie atmosfery 
zaufania i współpracy zarówno pomiędzy nauczycielami w ramach jednej szkoły, jak 
również pomiędzy szkołami. Konstrukcja zadań podczas szkolenia oraz system informacji 
zwrotnych i sposób ich udzielania sprzyjały wytworzeniu poczucia wzrostu własnych 
kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w pracy 
nauczycielskiej oraz możliwości adekwatnej oceny własnych kompetencji. 
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Założenie 4:  Podtrzymywanie kontaktu z uczestnikami po zakończeniu 
szkoleń, czyli kontakt osobisty jest bezcenny, ale e-learning 
też jest ważny

Opracowany model szkoleń był nietypowy w stosunku do istniejących na rynku. Zakła-
dał trzy spotkania stacjonarne (na początku, w środku i na końcu szkolenia), których 
celem było wzajemne zapoznanie się i nawiązanie współpracy między nauczycielami, 
przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania metody projektu 
na lekcjach przedmiotowych oraz wykorzystania TIK w nauczaniu. Kontakt osobisty 
ogrywał tu niezwykle ważną rolę. Dopiero nawiązanie osobistych relacji dawało szan-
sę na dobrą współpracę nauczycieli przez internet w trakcie prac nad wspólnymi pro-
jektami. Dodatkowo po zakończeniu inicjującego spotkania każdy zespół nauczycieli 
otrzymywał od organizatorów merytoryczną pomoc dla własnych projektów, a jedno-
cześnie sam był wsparciem dla innych uczestników programu. E-learning stał się plat-
formą wymiany materiałów edukacyjnych, doświadczeń (nauczyciele dzielili się swoimi 
sukcesami, ale i trudnościami), miejscem zdobywaniem informacji i porad, w wyniku 
czego stał się naturalnym narzędziem codziennej pracy. E-learning pozwolił uczestni-
kom i instruktorom na podtrzymanie kontaktu między sobą również po zakończeniu 
szkolenia. Powstała sieć wspierających się nawzajem szkół i uczących się nauczycieli. 
W niektórych szkołach nowoczesny sposób myślenia o nauczaniu przekazywany w trak-
cie szkolenia objął również nauczycieli, którzy sami w szkoleniu nie brali udziału. Szkoły 
te same stały się ośrodkami zmiany, z których rozchodzi się zmiana społeczna. Są to 
obecnie Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych (ROSE), które co roku od 2007 
roku prowadzą podobne szkolenia w swoich społecznościach lokalnych. Ośrodki te są 
obecnie podstawą społeczności uczącej się. Szkoły te połączyły się w sieć, która rośnie 
po każdej edycji szkoleń.

Podsumowanie  

Kształcenie nauczycieli w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w ich pracy dydaktycznej wymaga przede wszystkim przełamania pierwszych lęków 
związanych z wykorzystaniem technologii, umiejętności poradzenia sobie ze stresem po-
wstającym w trakcie pracy z komputerem, zwłaszcza z nowym oprogramowaniem oraz 
asertywnego traktowania własnych umiejętności komputerowych, szczególnie w kon-
takcie z uczniami. Szkolenia powinny pomagać w przezwyciężaniu osobistej bariery cy-
frowej wśród nauczycieli, którzy mają po zakończeniu szkolenia przełamywać wśród 
uczniów bariery psychologiczne związane z nowymi technologiami oraz uczyć ich bez-
piecznego i tzw. pozytywnego wykorzystania komputera i internetu. Z uwagi na to, że 
nauczyciele mają być wzorem dla uczniów dlatego ważne jest, aby najpierw sami spraw-
nie i bez barier psychologicznych poruszali się w świecie nowych technologii. 
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Prowadzone programy szkoleniowe powinny być dla nauczycieli także źródłem do-
świadczeń, które wzmocnią ich wewnętrzną motywację do pracy z uczniami, będą 
redukować niektóre przejawy wypalenia zawodowego, będą motywować do wymiany 
doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycieli oraz wzmocnią ich motywację do samo-
kształcenia, szczególnie w obszarze nowych technologii. 

Specyfi ka szkoleń dla nauczycieli powinna polegać na dostarczeniu jej uczestnikom 
narzędzi do swobodnej komunikacji, zachęcaniu do kontaktu i współpracy poprzez 
wspólnie realizowane projekty, premiowaniu nawet najmniejszych osiągnięć, zachęca-
niu do dzielenia się materiałami dydaktycznymi, doświadczeniami, wzajemnym ucze-
niu się i okazywaniu pomocy. 

Recepty na opracowanie i przeprowadzenie idealnych szkoleń (w tym szkoleń dla 
nauczycieli) nie ma. Jednakże wiele elementów zaproponowanych w niniejszym arty-
kule jest wartych rozważenia, szczególnie w świetle doświadczeń społeczności ROSE.

Zasady przeprowadzenia szkoleń, dających długotrwałe efekty:

Zasada 1:   Ucz tego, czego chcesz, aby później uczyli uczestnicy Twojego szkolenia.
Zasada 2:   Ucz takimi metodami, jakimi chcesz, aby później uczyli uczestnicy Twojego 

szkolenia.
Zasada 3:   Aby efekty Twojego szkolenia były trwale, zaproś na szkolenie grupy ludzi, 

a nie pojedynczych uczestników – grupa będzie dla siebie wsparciem.
Zasada 4:   Traktuj uczestników, jak partnerów.
Zasada 5:  Umacniaj pozytywną motywację uczestników.
Zasada 6:   Ucząc nowych rzeczy, zastosuj metodę „małych kroków”, aby każdy z nich 

miał szansę zakończyć się sukcesem.
Zasada 7:   Jeśli chcesz, aby efekty Twojego szkolenia były trwałe zastosuj metodę: 

rozmroź stare „nawyki”, zmień je, zamroź nowe.
Zasada 8:   Daj możliwość wymiany doświadczeń i zachęcaj do komunikacji.
Zasada 9:   Atmosfera Twoich szkoleń powinna sprzyjać budowaniu zaufania, poczucia 

wsparcia i opierać się na współpracy uczestników.
Zasada 10:   Podtrzymuj kontakt z uczestnikami w trakcie szkolenia, a jeśli chcesz, aby 

efekty były długotrwałe również i po szkoleniu.
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1.3.  Efekt kuli śnieżnej: Historia powstania wzajemnie 
uczącej się społeczności nauczycieli4

Agata Zabłocka-Bursa5

Andrzej Nowak6

Abstrakt

Artykuł ten w sposób systematyczny prezentuje historię powstania i ciągłego rozszerza-
nia się wzajemnie uczącej się sieci nauczycieli, wprowadzających w swoich społeczno-
ściach lokalnych pozytywną zmianę społeczną. Historia ta rozpoczyna się od opracowania 
i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli opartych na głębokim zrozumieniu czynników 
psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi wprowadzania zmian. Artykuł 
ukazuje również sam proces, w których nauczyciele samoorganizując się rozpoczynają 
szereg inicjatyw mających na celu polepszenie jakości edukacji i zapoczątkowanie zmiany 
społecznej nie tylko w swoich szkołach, ale również w całych społecznościach lokalnych. 

W artykule ponadto zaprezentowane zostały zestawienia liczby zaangażowanych 
w różne projekty edukacyjne nauczycieli od momentu powstania inicjatywy mającej na 
celu wprowadzenie zmiany społecznej, aż do chwili obecnej. 

Wprowadzenie

Współczesny świat wymusza ciągłe uczenie się, a umiejętność efektywnego uczenia się 
jest jedną z kluczowych kompetencji społecznych i osobistych jednostki. Umiejętność tą 
zdobywa się we wczesnym dzieciństwie i kształtuje przez całe życie. Obecnie na znacze-
niu zyskuje koncepcja uczenia się przez całe życie (Longlife Learning), która doskonale 
wpisuje się w program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 roku 
„Longlife Learning Programme” (LLP). 

Wydawać by się mogło, że istnieje grupa ludzi, która umiejętność uczenia się opano-
wała do perfekcji. Jest to grupa nauczycieli. Oczekiwać zatem należy, że nauczyciele nie 
tylko posiadają określoną wiedzę z dziedziny, której nauczają, ale również opanowali 
inne kompetencje, które w sposób profesjonalny przekazywać będą swoim uczniom. Do 
takich kompetencji kluczowych, które są ważne w procesie nauczania należy obecnie 
umiejętność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK). Brak kompetencji w tym zakresie powoduje wykluczenie cyfrowe tych, którzy 
nie umieją z nich korzystać, a przez to utrudnia dalsze zdobywanie wiedzy i rozwój 

4 Projekt został sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/02/A/HS6/00231 i zrealizowany w ramach grantu z Funduszu Stypendial-
nego i Szkoleniowego nr FSS/2013/IIC/W/0043/U/0029.

5 Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistocznospołeczny.
6 Instytut Studiów Społecznych im. Prof. B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
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jednostki. Okazuje się jednak, że w środowisku nauczycieli kompetencje z zakresu TIK 
jeszcze 10 lat temu nie były na wystarczającym poziomie, na co wskazywali również 
sami zainteresowani. Należało opracować taki zestaw rozwiązań, aby kompetencje te 
podnieść do poziomu, w którym nauczyciele sami mogliby dalej je rozwijać, a co więcej 
przekazywać je swoim uczniom. 

W 2004 roku zespół naukowców i ekspertów opracował program (Nowak, Krejtz, 
Chrząstowski-Wachtel, Milewski i Winkowska-Nowak, 2004), w którym zaproponowa-
no szereg takich rozwiązań. Jego celem było wprowadzenie zmiany społecznej polega-
jącej na zwiększeniu kompetencji z zakresu stosowania TIK przez samych nauczycieli 
i stosowania narzędzi TIK w pracy dydaktycznej z uczniami. Program ten dał podstawy 
do utworzenia stale uczącej się społeczności nauczycieli. Jest on kontynuowany do dziś 
i modyfi kowany w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby środowiska.

Celem tego artykułu jest pokazanie w sposób systematyczny historii powstania wza-
jemnie uczącej się społeczności nauczycieli wprowadzających w swoich społecznościach 
lokalnych pozytywną zmianę społeczną, polegającą nie tylko na zwiększeniu umiejętno-
ści posługiwania się narzędziami TIK w pracy z uczniami, ale także na aktywizacji spo-
łeczności lokalnej.

Zainicjowanie zmiany społecznej w środowisku nauczycieli

Pierwsza edycja programu szkoleniowego w ramach przedsięwzięcia 
„Edukacja z Internetem TP”

W 2004 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS) wraz z Telekomunikacją Polską 
przy wsparciu fi rm Borland i Microso   opracowała program szkoleniowy, którego celem 
było zainicjowanie zmiany społecznej w środowisku nauczycieli, polegającej na podnie-
sieniu ich kompetencji w zakresie stosowania narzędzi technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w nauczaniu. Program został opracowany na bazie przesłanek (między innymi: 
bariera cyfrowa wśród nauczycieli, wyuczona bezradność w zakresie kompetencji infor-
matyczno-matematycznych wśród uczniów i nauczycieli (Sędek, 1995; Overmier, 2002; 
Gingrich, 2011)), z głębokim zrozumieniem mechanizmów psychologicznych i społecznych, 
które towarzyszą wprowadzaniu zmian społecznych (Lewin, 2002) oraz z uwzględnieniem 
źródeł trudności w opanowywaniu i podnoszeniu kompetencji w zakresie TIK.

Pierwsza edycja szkoleń odbyła się w roku szkolnym 2004/2005, a unikatowość ich 
podejścia polegała na zastosowaniu „teorii bąbli” (Nowak, 1996) do wprowadzania 
zmiany społecznej w edukacji. Założenia organizacji programu i opartych na nim szko-
leń zostały opisane szczegółowo w poprzednim artykule tej książki. Dla przypomnienia, 
metoda w szczególności polegała na: 

a) zapraszaniu do projektów zespołów nauczycielskich, dzięki czemu nauczyciele 
wspierając się wzajemnie mogli skuteczniej wprowadzać zmiany w swoich szko-
łach i środowisku lokalnym; 
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b) zaangażowaniu i uzyskaniu poparcia głównego decydenta (dyrektora szkoły) w pro-
ces zmian; 

c) merytorycznym i motywacyjnym wspieraniu zespołów (mentoring) na każdym 
etapie realizacji przedsięwzięć w szkołach; 

d) monitorowaniu efektów wprowadzanych zmian.
W wyniku szkoleń, uczestniczący w nich nauczyciele nie tylko podnieśli poziom swojej 
wiedzy, ale także zdobyli praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK i meto-
dy projektowej w pracy na lekcjach przedmiotowych i przy realizacji zadań interdyscy-
plinarnych z uczniami. 

Do pierwszej edycji szkolenia przystąpiło 16 Liceów z całej Polski, po 3-4 nauczycieli 
z każdej szkoły. Łącznie około 60 nauczycieli z przedmiotów: geografi a, historia, biologia, 
matematyka, informatyka. Nauczyciele brali udział w licznych wykładach i warsztatach 
oraz przygotowywali projekty przedmiotowe i interdyscyplinarne z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej w oparciu o metodę projektu. 

Szkolenie ukończyło około 40 nauczycieli. W wyniku szkolenia łącznie powstało 33 
projekty bloków lekcji, w tym 26 przedmiotowych (z geografi i – 2, historii – 4, biologii 
– 6, matematyki – 6 i informatyki – 8) i 7 interdyscyplinarnych.

Najważniejszym jednak elementem, który zapoczątkował zmianę społeczną w środo-
wisku nauczycielskim, ale też w społecznościach lokalnych, z których wywodzili się prze-
szkoleni nauczyciele było to, że do drugiej edukacji szkolenia zaproszeni zostali nauczycie-
le, którzy ukończyli pierwszą edycję, ale tym razem w charakterze instruktorów. 
Takie działanie miało na celu: 

a) podniesienie samooceny nauczycieli, przez to, że „awansowali” oni z roli kursan-
tów na „ekspertów”, co jednocześnie oznaczało docenienie ich dotychczasowej 
pracy i zauważenie postępów jakie poczynili w zakresie szkolonych umiejętności; 

b) pokazanie nauczycielom, którzy w drugiej edycji przystąpili do szkoleń jako kur-
sanci, że w kolejnych edycjach sami również mogą stać się instruktorami, co 
miało wpłynąć na ich motywację do uczenia się i ukończenia szkoleń; 

c) pokazanie nauczycielom jak zastosować zdobyte umiejętności w praktyce lekcyj-
nej – łatwiej jest przekazywać wiedzę i uczyć nowych umiejętności w ramach tej 
samej grupy społecznej (nauczyciel nauczycielowi przekazywał wiedzę i zdobyte 
doświadczenia łatwiej, niż wykładowca akademicki nauczycielowi). 

Druga edycja program szkoleniowego w ramach przedsięwzięcia „Edukacja 
z Internetem TP”

Druga edycja szkolenia zorganizowana została w roku szkolnym 2005/2006. Cele i organi-
zacja drugiej edycji były podobne do celów i organizacji pierwszej edycji. Różnica polega-
ła na tym, że w drugiej edycji rolę prowadzących – ekspertów pełnili, obok wykładowców 
uczelni wyższych również nauczyciele, którzy brali udział w pierwszej edycji szkolenia. 
Wkład nauczycieli prowadzących był tym cenniejszy, że oprócz dobrego przygotowania 
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merytorycznego posiadali oni również doświadczenie praktyczne w prowadzeniu lekcji 
z zastosowaniem TIK. 

Do drugiej edycji szkolenia przystąpiła 1 szkoła podstawowa i 17 gimnazjów z całej 
Polski, po 3-5 nauczycieli z każdej szkoły. Łącznie około 70 nauczycieli z przedmiotów 
takich jak: geografi a, historia, biologia, matematyka i fi zyka, informatyka oraz j. angiel-
ski. Szkolenie ukończyło 64 nauczycieli. W wyniku tej edycji szkolenia łącznie powstało 
64 projekty indywidualnych lekcji z danych przedmiotów (w tym: z języka angielskiego 
– 6, geografi i – 6, biologii – 5, historii – 13, matematyki i fi zyki – 16 i informatyki – 18) 
oraz 18 projektów lekcji interdyscyplinarnych. Łącznie 82 projekty lekcyjne. 

*
Po zakończeniu dwóch edycji szkoleń, w wyniku wspólnie realizowanych projektów i 

nieustającej komunikacji za pośrednictwem narzędzi TIK wyłoniła się grupa nauczycieli, 
którzy nadal kontaktowali się ze sobą. Dzieląc się wytwarzanymi materiałami edukacyj-
nymi, wspierali się wzajemnie i inicjowali dalsze aktywności. To właśnie z inicjatywy tych-
że osób powstała pla  orma internetowa, stworzona specjalnie na cele nauczycielskiej 
współpracy przez internet. 

Sukces dwóch edycji szkoleniowych skłonił organizatorów programu do opracowa-
nia nowej formuły, dzięki której możliwe byłoby wykorzystanie umiejętności, poten-
cjału i zaangażowania nauczycieli, który przeszli szkolenia. Nowa formuła była dobrze 
ugruntowana w teoriach zmian społecznych, jak również opierała się na doświadczeniu, 
w którym wyraźnie widoczna była zmiana wśród tych nauczycieli, którzy po pierwszej 
edycji szkolenia, sami zaczęli prowadzić podobne kursy dla uczestników drugiej edy-
cji. W efekcie do opracowanego już programu dodano te elementy, które najbardziej 
umacniały i upodmiotowiały zaangażowanych nauczycieli, jednocześnie podnosząc 
rangę szkół biorących udział w dotychczasowych szkoleniach do rangi Regionalnych 
Ośrodków Szkoleń E-learningych (ROSE). W ten sposób powstało 9 ośrodków ROSE: 
w Chrzanowie, Jaworznie, Kowalewie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Niemodlinie, Nysie, 
Poznaniu, Żmigrodzie i Żninie.

Zmiana społeczna w społecznościach lokalnych – idea „Małego ROSE”

Idea prowadzenia szkoleń w swoich społecznościach lokalnych przez Regionalne Ośrodki 
Szkoleń E-learningowych została wprowadzona w życie po raz pierwszy w 2007 roku 
i jest realizowana co roku do dziś. Głównym celem szkoleń było kształtowanie zmiany 
społecznej w środowiskach lokalnych, poprzez dalsze przekazywanie nowatorskich me-
tod pracy na lekcjach, a także przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie 
posługiwania się narzędziami TIK oraz pracą metodą projektu edukacyjnego w nauczaniu 
przedmiotowym i przy realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć (nie tylko szkolnych). 
Cel ten był realizowany przez nauczycieli z ROSE poprzez organizowanie szkoleń podob-
nych, do tych w których sami wcześniej uczestniczyli. Szkolenia te były prowadzone dla 
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innych nauczycieli z „rodzimych” szkół, a później dla nauczycieli ze szkół „ościennych”. 
Na tym etapie szkoleń, zespół ekspertów SWPS pełnił jedynie rolę doradczą, a głównymi 
organizatorami szkoleń w Regionalnych Ośrodkach Szkoleń E-learningowych byli sami 
nauczyciele, którzy wcześniej brali udział w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię. 
Ten etap szkoleń nazwano później roboczo „Małym ROSE”, dla odróżnienia go od pier-
wotnych edycji szkoleń („Dużego ROSE”), w których celem było zapoczątkowanie zmia-
ny społecznej i wykształcenie lokalnych liderów-ekspertów. W pierwszych pilotażowych 
warsztatach „Małego ROSE” zorganizowanych w 2007 roku wzięło udział ponad 2200 
uczniów realizujących z nauczycielami prowadzącymi różne projekty edukacyjne, w tym 
z Nysy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Jaworzna (tu zajęcia prowadzono również dla dzieci 
ze świetlicy), Żnina, Kowalewa, Poznania, Żmigrodu. Łącznie powstało 77 projektów lek-
cji z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, historia, przyroda, matematy-
ka, religia, technika, informatyka, nauczanie zintegrowane, zajęcia świetlicowe, godzina 
wychowawcza.

W efekcie, wśród nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia nastąpił wzrost kompeten-
cji w zakresie stosowania TIK oraz wiedzy jak te umiejętności wykorzystać na lekcjach; 
wzrósł również kapitał społeczny (umiejętność współpracy, zaufanie i poczucie wspar-
cia społecznego) (Zabłocka-Bursa, Winkowska-Nowak i Nowak, 2014). Zmiana społecz-
na, jaka została zapoczątkowana przez „Duże ROSE” i rozpropagowana przez „Małe 
ROSE” objęła również uczniów i rodziców. Dzięki zastosowanym metodom pracy przez 
bardziej kompetentnych w zakresie TIK nauczycieli, lekcje stały się dużo ciekawsze, co 
zwiększało motywację uczniów do uczenia się. Wzrosły równie kompetencje uczniów 
w zakresie stosowania TIK. 

W 2012 roku zmieniono nieco formułę szkoleń „Małego ROSE”, kładąc większy na-
cisk na szkolenie nauczycieli i personelu administracyjnego szkół. W szkoleniach nie re-
alizowano już projektów z uczniami, którzy i tak doskonale posługiwali się narzędziami 
TIK (metoda projektów na lekcjach przedmiotowych i realizacja projektów interdyscy-
plinarnych w tym czasie była już bardzo powszechnie stosowana). Szkolenia od 2012 
roku koncentrowały się na przekazaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie 
stosowania TIK w pracy, szerokiemu gronu pracowników szkół.

Wzrost kapitału społecznego lokalnych społeczności nauczycielskich zaowocował or-
ganizacją lokalnych konferencji na temat wykorzystania TIK w nauczaniu (na przykład: 
Kowalew, 2009 i 2014; Żmigród, 2010; Ostrowiec Świętokrzyski, 2010; Jaworzno, 2010; Ko-
szalin, 2011; Poznań, 2011; Kłodzko, 2011 i 2014; Tymbark, 2014), co pozwoliło na wspólną 
organizację dalszych przedsięwzięć oraz na polepszenie jakości kontaktów i współpracy 
między rodzicami a szkołami. Szkolenia przyczyniły się również do stworzenia obszernej 
bazy materiałów edukacyjnych gotowych do zastosowania na lekcjach7. 

Zmiana społeczna nie tylko w aspekcie edukacyjnych, ale również społecznym obję-
ła swoim zasięgiem całe społeczności lokalne, a ROSE stały się ich centrami lokalnymi.

7  Bazy materiałów dostępne są na stronach: rose.edu.pl, h  p://fundacjaakces.pl/joomla/ oraz geogebra.pl
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Rozwój wzajemnie uczącej się i wspierającej sieci nauczycieli 

Mimo prężnie działających Ośrodków ROSE i dużemu zaangażowaniu środowiska akade-
mickiego (SWPS) dość szybko okazało się, że liczba zaangażowanych w proces tworzenia 
zmian osób jest niewystarczająca i nie pozwala odpowiedzieć na rosnące potrzeby szkół 
i wyzwania edukacyjne stojące przed nimi. Należało opracować formułę programów 
szkoleniowych mających na celu wzmacnianie istniejącej już sieci nauczycieli i rozbudo-
wywanie jej o nowe ośrodki. Temu celowi miały służyć projekty fi nansowane z mechani-
zmu norweskiego (FSS: „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy”): 

1) „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Tworzenie trwałej sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”, realizowany w latach 2008-2009; 

2) „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzysta-
nia TIK w szkołach”, realizowany w latach 2014-2015. 

W ramach projektów zaktualizowano dotychczasowe oraz opracowano nowe materia-
ły i narzędzia edukacyjne z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK na lekcjach. 

Pierwszy projekt realizowany w latach 2008-2009 miał postać szkolenia dla nauczy-
cieli opartego na dobrze opracowanych i sprawdzonych zasadach „Dużego ROSE”. 

Przystąpiło do niego 54 nauczycieli z 15 szkół średnich z całej Polski (Augustów, Chełm, 
Choszczno, Drezdenko, Koluszki, Koszalin, Łęczyca, Mińsk Mazowiecki, Piecki, Reda, So-
monino, Węgrów, Włodawa, Zamość, Zielona Góra). Szkolenie ukończyło 35 nauczycieli 
z 14 szkół (jedna szkoła nie ukończyła szkolenia). Szkolenie było prowadzone przez 12 
nauczycieli – instruktorów, ze wsparciem kadry akademickiej SWPS. Po odbyciu szkole-
nia do dalszej współpracy dołączyli kolejni nauczyciele tworząc w swoich szkołach nowe 
ośrodki ROSE: w Koszalinie, Redzie i w Węgrowie.

Drugi projekt realizowany w latach 2014-2015 skupił w sobie wszystkie dotychcza-
sowe dobre praktyki, które wypracowano w ciągu wielu lat pracy z nauczycielami. 
Składał się on zatem z dwóch części: pierwszą część stanowiły szkolenia oparte na za-
sadach „Dużego ROSE”, które prowadziło 13 nauczycieli – instruktorów wyszkolonych 
we wcześniejszych programach. Do szkolenia przystąpiło w charakterze uczestników 
34 nauczycieli z 9 szkół z całej Polski (Stalowa Wola, Bydgoszcz, Kłodzko, Szczecinek, 
Tomaszów Mazowiecki, Puławy, Tymbark, Bolesławiec, Pruszków), a z sukcesem ukoń-
czyło 24 nauczycieli, stając się tym samym instruktorami dla drugiego etapu („Małe-
go ROSE”). W tym etapie nauczyciele ci, w swoich społecznościach lokalnych (swoich 
szkołach i szkołach ościennych) pod okiem indywidualnych instruktorów prowadzili 
podobne szkolenia do tych, które sami przeszli. Charakter lokalnych szkoleń miał po-
stać trzech spotkań stacjonarnych i moderowanej przez internet projektowej pracy na-
uczycielskich zespołów zadaniowych. W drugim etapie zostało przeszkolonych ok. 100 
nauczycieli, którzy przeprowadzili projekty edukacyjne łącznie z około 1500 uczniami.

Dzięki tak prowadzonemu oddziaływaniu udało się wzmocnić istniejącą i rozwinąć 
o nowe ośrodki sieć innowatorów wprowadzających narzędzia TIK w szkołach. W dzia-
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łania włączeni zostali nie tylko nauczyciele ze szkół, które zgłosiły się do projektów, ale 
również lokalne władze i biznes. Oddziaływanie objęło swoim zasięgiem całe społecz-
ności lokalne, w tym samych uczniów i ich rodziców, co pozwala sądzić, że pozytywne 
zmiany społeczne, które zostały zapoczątkowane w tych społecznościach, będą trwałe. 
Przekonanie takie wypływa z tego, że rozszerzając wykorzystanie TIK w szkołach, mło-
dzi ludzie mają okazję przygotować się do podjęcia wyzwań związanych ze współcze-
snym rynkiem pracy, z kolei starsi ludzie mają możliwość partycypacji w działaniach 
swoich społeczności. Zmniejsza się również w ten sposób różnice jakie pojawiają się 
w rozwoju mniejszych miejscowości w stosunku do dużych miast. 

Jest już zmiana, jest już sieć… to co jeszcze można zrobić? Czyli wykorzy-
stanie istniejącego potencjału ludzkiego do dalszego rozwoju

Ponad 10 lat pracy ze środowiskami nauczycieli zaowocowało wprowadzeniem po-
zytywnej zmiany społecznej zarówno w szkołach, jak i w społecznościach lokalnych. 
Nauczyciele tworzący ROSE, jak również inni nauczyciele z ich otoczenia wzbogacili 
swoje kompetencje o szereg praktycznych umiejętności wykorzystania TIK w szkołach. 
Do przygotowania lekcji i na samych lekcjach wykorzystują oni rozmaite narzędzia uła-
twiające pokazanie problemu czy przekazanie materiału dydaktycznego (na przykład: 
Word, Excel, Power Point służące do stworzenia tekstów, wykresów, prezentacji), na-
rzędzia służące do komunikacji i dzielenia się materiałami (na przykład: tworzenie kur-
sów e-learningowych na pla  ormie Moodle, praca w chmurze), narzędzia do tworzenia 
stron www. Dzięki temu, że nauczyciele w nauczaniu przedmiotowym wykorzystują 
niemalże na co dzień narzędzia TIK, stały się one dla nich naturalnymi narzędziami 
pracy z uczniami. Praca ta wymaga jednak nieustającego uczenia się zastosowania 
pojawiających się we współczesnym świecie coraz to nowych narzędzi TIK. Dzięki sie-
ci wsparcia, którą stworzyli nauczyciele uczenie się korzystania z nowinek technicz-
nych (już samodzielne) jest łatwiejsze. Sieć ta pomaga w wymienianiu się gotowymi 
materiałami edukacyjnymi, ale również daje wsparcie w szukaniu nowych pomysłów 
i rozwiązań, które można zastosować na lekcjach z uczniami.

Jedną z takich „nowinek”, szczególnie dla nauczycieli przedmiotów ścisłych (a przede 
wszystkim dla nauczycieli matematyki) był darmowy program GeoGebra. Pojawiła się za-
tem potrzeba opanowania umiejętności posługiwania się tym programem oraz opraco-
wania materiałów dydaktycznych gotowych do użycia przez szerokie rzesze nauczycieli, 
którzy chcieliby z tych materiałów skorzystać.

Środowisko akademickie skupione wokół SWPS otrzymało dwa granty fi nansowane 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na opracowanie w gronie ekspertów 
(nauczycieli-praktyków) dwóch programów do nauczania matematyki z wykorzysta-
niem programu GeoGebra: 
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1) na lata 2012 – 2015 grant: „Opracowanie i wdrożenie Innowacyjnego programu 
nauczania matematyki z zastosowaniem GeoGebry w liceum”; 

2) na lata 2013-2015 grant: „Opracowanie i wdrożenie Innowacyjnego programu 
nauczania matematyki z zastosowaniem GeoGebry w gimnazjum”. 

Celem obu projektów było podniesienie efektywności nauczania w zakresie przedmio-
tów ścisłych, w szczególności matematyki, poprzez wykorzystanie na lekcjach nowocze-
snych technologii, w tym GeoGebry. Wraz z programem nauczania opracowany został 
szereg materiałów dla uczniów: interaktywne aplety i skrypty oraz materiały dla na-
uczycieli: poradniki metodyczne, scenariusze lekcji, dodatek do programu nauczania do 
zastosowania z uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Programy 
nauczania zostały eksperymentalnie wdrożone w szkołach z całej Polski (8 liceach i 8 gim-
nazjach). Samo wdrażanie odbywało się w konwencji „Dużego ROSE”. W pierwszym eta-
pie szesnastu nauczycieli odbyło szkolnie z zastosowania nowego programu nauczania 
i wykorzystania GeoGebry, następnie samodzielnie prowadzili oni lekcje z wykorzysta-
niem nowych umiejętności. W ten sposób przeprowadzono lekcje dla około 396 uczniów 
(203 z liceum i 193 z gimnazjum). 

Efekty nauczania były monitorowane na bieżąco w postaci badania efektywności 
zastosowanych metod i narzędzi pracy. W wyniku projektu wzrosły kompetencje za-
równo uczniów, jak i nauczycieli, którzy aby uczyć uczniów nowymi metodami, sami 
musieli nauczyć się tych metod. Ponadto, korzystanie z programu i opracowanych 
materiałów przyczyniło się do zniwelowania skutków wyuczonej bezradności, podnie-
sienia kompetencji matematycznych, lepszego zrozumienia problemów i umiejętności 
rozumowania wśród uczniów.

Pierwsze wyniki wdrażanych programów są bardzo obiecujące, dlatego też istnieje 
konieczność udostępnienia wszystkich wytworzonych materiałów edukacyjnych, a także 
prowadzenia nowych projektów, w których możliwe będzie dalsze rozpropagowywanie 
umiejętności wykorzystywania różnych narzędzi TIK w edukacji, w tym programu Geo-
Geobra i dalsze wzmacnianie oraz rozwijanie sieci wsparcia nauczycieli w tym zakresie.

Kula śnieżna toczy się dalej

Pierwsze edycje szkoleń dla nauczycieli były działaniami na stosunkowo małą skalę 
(objęły swoim zasięgiem około 100 nauczycieli spośród 662 tys. osób wykonujących 
ten zawód w Polsce8), jednakże zapoczątkowały lawinowy efekt, w którym w każdym 
kolejnym roku stopniowo zwiększa się liczba przeszkolonych „belfrów” (rocznie szko-
lonych jest około 100-150 nauczycieli), którzy wykorzystują w pracy z uczniami to, 
czego nauczyli się sami. Rocznie w projektach udział bierze od 1500 do ponad 2800 

8  Wg danych MEN za rok szkolny 2012/2013.
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uczniów. Szczegółowe dane9 dotyczące liczby zaangażowanych ośrodków ROSE, liczby 
szkół, liczby przeszkolonych i prowadzących szkolenia nauczycieli, a także liczby zaan-
gażowanych w projekty uczniów prezentują wykresy 1 i 2.

Wykres 1.  Zestawienie liczbowe (ośrodków ROSE, szkół, przeszkolonych i prowadzących 
szkolenia nauczycieli) w latach 2007-2014.

9  Dane przygotowane przez M. Bujan-Kaczyńską i K. Pobiegę (2015) na podstawie rocznych raportów.
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Wykres 2.  Zestawienie liczby uczniów realizujących projekty w ramach szkoleń nauczy-
cieli „Małe ROSE” w latach 2007-2012.

Taki proces, który rozpoczyna się na małą skalę, a następnie rozrasta stopniowo, stając się 
coraz większym nazywa się „efektem kuli śnieżnej”. Istotnym jego aspektem jest to, że im 
bardziej zaawansowany jest dany proces, tym trudniej go zatrzymać. Widać to wyraźnie 
również w społeczności ROSE. Unikalna metoda wypracowana początkowo w bardzo kon-
kretnym celu (podniesienia kompetencji w zakresie TIK w środowisku nauczycieli) zostaje 
zaimplementowana obecnie do prowadzonych działań w różnych obszarach. Organizowa-
ne są kursy (cyklicznie od 2010 roku np.: z Moodla, GeoGebry, w których uczestniczy 
rocznie ok. 450 nauczycieli i dyrektorów szkół), szkolenia (np.: „Małe ROSE” cyklicznie 
od 2007 roku), konferencje krajowe (np.: Ogólnopolska Konferencja GeoGebry cyklicz-
nie od 2010 roku; Konferencja „Edukacja w dobie Internetu” 2009; Konferencja „Szkoła 
w dobie Internetu” 2011 i 2014) i międzynarodowe (np.: Interna  onal IGI Conference 
2012; EWCOME 2014; EWCOME 2015). Wszystkie te działania mają na celu ciągłe do-
starczanie nowej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji nauczycieli, a w kon-
sekwencji i uczniów. Dzięki temu możliwe jest dokonanie zmiany społecznej nie tylko 
w obszarze edukacji, ale także w społecznościach lokalnych i podniesienie jakości edukacji.

***
W kolejnych rozdziałach tej książki zaprezentowana zostanie historia powstania i za-

kres działania Ośrodków ROSE. Przedstawieni zostaną członkowie Stowarzyszenia ROSE, 
realizowane projekty, organizowane konferencje, instytucje umożliwiające działanie 
ROSE.
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Rozdział 2. Węzły i członkowie sieci ROSE

2.1. Ośrodki ROSE

Wstęp

ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych) to grupa nauczycieli, która wyłoniła 
się w wyniku szkolenia organizowanego przez TP oraz SPIK SWPS w ramach programu 
„Edukacja z Internetem TP”. Po zakończeniu szkolenia z inicjatywy samych nauczycie-
li powstało ROSE. Nauczyciele z 9 szkół ponadpodstawowych rozproszonych w Polsce 
(Chrzanów, Jaworzno, Kowalew, Niemodlin, Nysa, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, 
Żmigród, Żnin) od kwietnia 2006 roku korzystając z pla  ormy e-learningowej Moodle 
podjęło samodzielnie różne aktywności , mające na celu dzielenie się wiedzą z zakresu 
technologii informacyjnej i umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej. Od kwiet-
nia do czerwca nauczyciele zrzeszeni w ROSE kontynuowali pracę nad samokształceniem 
metodą małych zadań. Kolejne ośrodki dołączyły do ROSE w 2009 roku po zakończeniu 
projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: Tworzenie trwałej sieci liderów wykorzy-
stania ICT w szkołach”. Były to ośrodki w Koszalinie, Redzie i Węgrowie. Sieć została roz-
budowana w 2015 roku, kiedy do ROSE dołączyły ośrodki biorące udział w projekcie 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach”. Nowymi węzłami sieci zostały ośrodki w Bydgoszczy, Kłodzku, Pruszkowie, 
Stalowej Woli, Szczecinku, Tomaszowie Mazowieckim i Tymbarku. Obecnie sieć ROSE two-
rzy 17 ośrodków regionalnych.
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Ośrodki działające

Ośrodek ROSE Bydgoszcz
Agata Matuszczak

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Bydgoszczy

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Bydgoszcz powstał w ramach projektu „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

Agata Matuszczak 
– matematyka, 
koordynator ośrodka

Beata Wysocka 
– matematyka

Adres ośrodka

województwo kujawsko-pomorskie
ul. Cicha 59
85-650 Bydgoszcz
tel./fax: 52 341 34 48
link do strony internetowej szkoły: www.zs9.bydgoszcz.pl
e-mail szkoły: zespolszkolnr9@wp.pl
link do strony internetowej ośrodka:
https://sites.google.com/site/rosebydgoszcz/
e-mail ośrodka: rosebydg@gmail.com

Nazwa szkoły Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy: XI Liceum Ogólnokształcące Mi-
strzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków i Gimna-
zjum nr 52.
Historia szkoły sięga lat 60., kiedy na ulicy Cichej 59 powstała 
Szkoła Podstawowa nr 50. W 1992 roku utworzono XI Liceum 
Ogólnokształcące. W wyniku zmian, jakie niosła ze sobą reforma 
szkolnictwa, w roku 1999 w tym samym budynku zaczęło funk-
cjonować Gimnazjum nr 52.
Dzisiaj szkoła nasza to Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olim-
pijczyków, w którym funkcjonuje Gimnazjum nr 52 i XI Liceum 
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.
W liceum funkcjonują klasy sportowe o profi lach: piłka nożna, 
piłka siatkowa, lekkoatletyka, wioślarstwo i kajakarstwo. Szkoła 
wyposażona jest w nowo wybudowaną salę gimnastyczną, na 
której odbywają się zawody sportowe: mecze piłki siatkowej, za-
wody judo, i in.
Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe w kraju oraz na are-
nie międzynarodowej. Absolwenci naszej szkoły startowali rów-
nież na arenach olimpijskich.
W szkole zarówno w liceum, jak w gimnazjum, realizowane są pro-
jekty unijne, uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodo-
wej, włączają się w liczne akcje charytatywne, uczestniczą w życiu 
kulturalnym.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „ Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach”.

Innowacje 
w szkole

Wykorzystywanie GeoGebry na lekcjach matematyki.
Praca „w chmurze” wykorzystywana w projektach edukacyjnych.
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Ośrodek ROSE Chrzanów
Grzegorz Niemczyk

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Chrzanowie

Geneza ośrodka

W roku szkolnym 2004/2005 nauczyciele wzięli udział w I edycji 
ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem TP” organizo-
wanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Teleko-
munikację Polską.
W następny roku szkolnym Monika Niemczyk była jednym ze 
współprowadzących zajęcia podczas II edycji projektu. Po jego 
zakończeniu odbył się kurs na pla  ormie e-learningowej „Mate-
matyka i Komputery”. Monika Niemczyk współtworzyła grupę 
inicjatywną powstania ROSE. Ośrodek ROSE w Chrzanowie po-
wstał w 2006 roku.

Założyciele
• Monika Niemczyk – koordynator ośrodka, matematyka, 

projekt „Przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów”
• Robert Daszyk – informatyka, technologia informacyjna

Adres ośrodka

województwo małopolskie
ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
tel./fax: 32 623 27 48
link do strony internetowej szkoły: http://www.1lo.pl 
e-mail szkoły: liceum1@poczta.fm
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosechrzanow1home/
e-mail ośrodka: rose.chrzanow1@gmail.com

Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

I Liceum Ogólnokształcące to szkoła z ponad stuletnią tradycją. 
Oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie bardzo dobre 
przygotowanie do matury. 
1 września 1911 r. w murach naszej szkoły – wówczas Prywatnego 
Gimnazjum Realnego – rozpoczęło naukę zaledwie 51 uczniów. 
Z tamtych odległych czasów przetrwała nazwa Gimpel, często 
stosowana przez naszych dziadków, rodziców. Dzisiaj zmieniła się 
tylko nazwa, na I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Sta-
szica i warunki do wykształcenia dużo większej liczby uczniów. 
Niezmiennym pozostaje fakt, że duży nacisk kładziemy na wysoki 
poziom nauczania. 
Szkoła organizuje: 
• kursy roku zerowego na AGH z: matematyki, fi zyki, chemii, 
• kółka zainteresowań (teatralne, krajoznawcze), 
• dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, 
• wymiany uczniów ze szkołą w Mons w Belgii oraz ze szkołą 

w Brilon w Niemczech. 
Szkoła posiada:
• monitoring, 
• 2 pracownie komputerowe, 
• 2 pracownie językowe, 
• bibliotekę z czytelnią i centrum mul  medialnym z dostępem 

do internetu dla uczniów, 
• własną siłownię, 
• salę gimnastyczną oraz halę sportową (od 1.09.2010), 
• gabinet higienistki, 
• stołówkę szkolną.
Na terenie szkoły bardzo aktywnie działa: 
• Samorząd Uczniowski, organizując liczne imprezy dla uczniów, 
• gazetka szkolna „Gimpel” – I miejsce na Ogólnopolskim Fo-

rum Pismaków 2009, 
• Klub Europejski, 
• PCK, 
• Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” (sekcja siatkówki, koszy-

kówki, piłki nożnej, pływania, fi tness).
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych o róż-
nym stopniu zaawansowania. Uczeń wybiera dwa języki obce 
spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
Realizujemy program DSD II przygotowujący uczniów w trybie 
szkolnym do uzyskania certyfi katu potwierdzającego zaawanso-
waną znajomość języka niemieckiego. 
Szkoła wychowuje w atmosferze otwartości, tolerancji i odpo-
wiedzialności.
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Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

2007, 2008, 2009, 2011 – dwie edycje

Osoby 
prowadzące 
s zkolenia

Monika Niemczyk – wszystkie edycje 
Robert Daszyk (edycja I – 2007)
Grzegorz Niemczyk (od II edycji szkoleń)

Innowacje 
w szkole

Dziennik elektroniczny – Librus, tablice mul  medialne, realiza-
cja projektów unijnych, udział w projekcie „Małopolska Chmura 
Edukacyjna”.
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Ośrodek ROSE Jaworzno
Olaf Szwancyber

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Jaworznie

Geneza ośrodka
Ośrodek powstał w 2006, inicjatorkami założenia były Anna Szwan-
cyber oraz Edyta Wiernek, które w roku szkolnym 2005/2006 bra-
ły udział w II edycji szkolenia „Edukacja z Internetem TP”, prowa-
dzonego przez SWPS w Warszawie.

Założyciele

• Anna Szwancyber – koordynator ośrodka, nauczyciel mate-
matyki i informatyki, w trakcie szkolenia „Edukacja z Inter-
netem TP” realizowała projekt „Proporcje wokół nas” oraz 
projekt interdyscyplinarny „Bitwa o Anglię”

• Edyta Wiernek – nauczyciel języka angielskiego, w trakcie 
szkolenia „Edukacja z Internetem TP” realizowała projekt 
„Tradycje i obyczaje w krajach anglojęzycznych” oraz projekt 
interdyscyplinarny „Bitwa o Anglię”

Adres ośrodka

województwo śląskie
ul. Sobieskiego 61
43-600 Jaworzno-Pieczyska
tel./fax: 32 617 78 58
link do strony internetowej szkoły: 
http://www.edu.szkola.pl/gim11/
e-mail szkoły: gimn11@neostrada.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosejaworzno/home
e-mail ośrodka: rose.jaworzno@gmail.com

Nazwa szkoły Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Mała osada w Pieczyskach, należąca do gminy Ciężkowice da-
tuje swój rozwój dopiero od czasu założenia fabryki cementu, 
czyli na początek XX wieku. Właściciele zakładu założyli prywat-
ną szkołę, która z biegiem czasu, ze względu na zwiększającą 
się ilość dzieci, okazała się niewystarczająca. Dzieci uczęszczały 
do szkoły w Szczakowej, aż do momentu, gdy fabryka cemen-
tu w 1904 roku zakończyła budowę własnej szkoły w Pieczy-
skach. Naukę rozpoczęto 1 lutego 1905 roku. W roku 1914/1915 
pracę szkoły musiano przerwać z powodu trwających działań 
wojennych. Jednak już 7 stycznia 1915 szkoła znowu zaczęła 
funkcjonować. W latach 1917-1918 szkoła napotkała na liczne 
trudności spowodowane brakiem nauczycieli, a także niechęcią 
urzędników fabrycznych narodowości niemieckiej do polskiej 
szkoły. Podczas II Wojny Światowej władzę nad szkolnictwem 
w powiecie chrzanowskim (do którego należały wówczas Pieczy-
ska) objęli Niemcy. Dnia 16 października 1939 roku na polecenie 
władz niemieckich następuje otwarcie tutejszej szkoły. Nauczy-
ciele byli zobowiązani do lojalności wobec władz. Rok szkolny 
1966/1967 należy do przełomowych w życiu nauczycielstwa, 
dzieci tutejszej szkoły i społeczeństwa Pieczysk. W tym czasie 
wybudowano i oddano do użytku nowa szkołę. W roku szkol-
nym 2001/2002, w związku z reformą szkolnictwa w Pieczyskach 
powstaje Gimnazjum nr 11, skupiające głównie młodzież szkolną 
z dwóch sąsiednich dzielnic Jaworzna: Pieczysk i Ciężkowic.
Gimnazjum znajduje się w malowniczej dzielnicy Jaworzna pełnej 
zieleni. W najbliższej okolicy jest zalew Sosina, rezerwat przyrody 
Żabnika oraz ośrodek płetwonurkowy Orka. W szkole znajduje się 
między innymi 12 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala 
gimnastyczna, sala lustrzana do zajęć tanecznych, stołówka, świe-
tlica, biblioteka. W szkole pracuje 20 nauczycieli i uczy się ok. 150 
uczniów, są to przeważnie osoby z Pieczysk i Ciężkowic.
Nasze gimnazjum jest znane w okolicy, ponieważ:
• jesteśmy małą szkołą, więc wszyscy znamy się nawzajem, 

żaden uczeń nie jest osobą anonimową,
• naszych uczniów cechuje wysoka kultura osobista,
• nasza młodzież chętnie angażuje się w akcje charytatywne, 
• w naszej szkole panuje atmosfera doskonała do pracy i nauki.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – dwie edycje, 2012, 2013, 2015
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Anna Szwancyber – wszystkie edycje
Edyta Wiernek – od 2007 od 2011 roku oraz 2015
Olaf Szwancyber – 2012, 2013 

Innowacje 
w szkole

– Moodle
– Ocenianie kształtujące
– Wspomaganie nauczania za pomocą programu GeoGebra

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: 
• nauczyciele poszerzyli swoje umiejętności, 
• wzbogacona została oferta edukacyjna szkoły, 
• szkoła postrzegana jest w środowisku jako miejsce szkoleń 

dla nauczycieli. 
Co ośrodek dał ROSE: 
• nauczycieli chętnych do pracy

Współpraca 
ośrodka 
z instytucjami 
lokalnymi

Nasz ośrodek współpracuje z:
• metodykiem matematyki
• Urzędem Miasta w Jaworznie

Inne działania 
ośrodka

Ośrodek był współorganizatorem Lokalnej Konferencji GeoGebry 
w Jaworznie
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Ośrodek ROSE Kłodzko
Mirosław Gil

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Kłodzku

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Kłodzko powstał w ramach projektu „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciel

Mirosław Gil – matematyka, koordynator Ośrodka

Adres ośrodka

województwo dolnośląskie
ul. Wojska Polskiego 11
57-300 Kłodzko
tel./fax: 74 867 26 00
link do strony internetowej szkoły: www.chrobry.org
e-mail szkoły: lo_chrobry@powiat.klodzko.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/roseklodzko/
e-mail ośrodka: roseklodzko@gmail.com 

Nazwa szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Zespół szkół Ogólnokształcących im. B. Chrobrego w Kłodzku mie-
ści się w barokowym kolegium jezuickim zbudowanym w latach 
1655-1690. Obiekt liceum jest czteroskrzydłowym, trzykondygna-
cyjnym budynkiem z wewnętrznym dziedzińcem (wirydarzem). 

W naszej szkole cyklicznie odbywają się „Spotkania z Kulturą i Na-
uką”. Teatr Szkolny regularnie wystawia spektakle w obcojęzycz-
nych wersjach językowych. 

  
W szkole działa Chór i Orkiestra Szkolna. 
Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczą w comiesięcz-
nych koncertach Filharmonii Sudeckiej.
Dzieje szkoły (1597-1945)
W 1597 r. do Kłodzka został sprowadzony zakon jezuitów, który 
rozpoczął w mieście działalność duszpasterską. W październiku 
tego samego roku uzyskał on zgodę papieską na prowadzenie 
nauki, prowadząc ją w budynkach dawnego klasztoru augus  a-
nów na Górze Zamkowej. Obecny obiekt dydaktyczny budowano 
w latach 1655-1690. Mimo tego, że papież Klemens IV skasował 
zakon jezuitów bullą Dominus ac redemptor Noster w 1773 r., 
prowadzili oni swoją działalność w Prusach do śmierci króla Fry-
deryka II Wielkiego. W 1787 r. zakon rozwiązano, a dobra klasz-
torne byłego kolegium zlicytowano. W 1800 r. z części dawnego 
kolegium utworzono męskie gimnazjum. Dziesięć lat później prze-
kształcono je w Królewskie Gimnazjum Katolickie. Przed I Wojną 
Światową wzniesiono obok gimnazjum salę gimnastyczną. Klasy 
przeniesiono z części zachodniej do wschodniej. W okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego oddzielono probostwo od części 
szkolnej, zamurowując dawne wejścia. Naukę przerwano dopiero 
w styczniu 1945 r., w ostatniej fazie II Wojny Światowej.
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Informacje 
ogólne o szkole

Polskie liceum (od 1945)
Obiekt został przejęty przez władze polskie 13 sierpnia 1945 r. 
Szkoła zajęła większość pomieszczeń w budynku poza wspomnia-
ną częścią należącą do parafi i katolickiej. Organizatorem liceum 
był Roman Birkenmajer, pełniący funkcję pierwszego dyrektora. 
Inauguracja pierwszego roku szkolnego odbyła się 10 września 
tego samego roku. Początkowo szkoła nosiła nazwę Państwowe-
go Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Po 
reorganizacjach w latach: 1947, 1948 i w 1953 r. zmieniono nazwę 
na Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.
Od 1971 r. po reformie edukacji liceum działało jako szkoła 
4-klasowa na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
Sześć lat później dokonano połączenia Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Bolesława Chrobrego z Liceum Ogólnokształcącym dla 
Pracujących. 1 stycznia 1978 r. szkołę przekształcono w Zespół 
Szkół Ogólnokształcących. W tym okresie na terenie szkoły 
trwały intensywne prace budowlane, w wyniku których zabu-
dowano przestrzeń między skrzydłem południowym a salą gim-
nastyczną, zmieniając nieco wygląd szkoły. Od roku szkolnego 
2002/2003 do trzyletniego liceum uczęszcza młodzież po ukoń-
czeniu gimnazjum.
Od 2006 r. szkoła działała jako I Liceum Ogólnokształcące imienia 
Bolesława Chrobrego, a od 1 września 2014 roku w szkole utwo-
rzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którym rozpoczęli na-
ukę gimnazjaliści w Powiatowym Gimnazjum Dwujęzycznym.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach”.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Mirosław Gil
• Grzegorz Frala
• Katarzyna Warzecha
• Marcin Klimaszewski

Innowacje 
w szkole Wykorzystywanie GeoGebry na lekcjach matematyki
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Ośrodek ROSE Koszalin
Magdalena Kret

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Koszalinie

Geneza ośrodka
Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Koszalin powstał 
w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworze-
nie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”, realizo-
wanego w latach 2008-2009.

Założyciele

• Magdalena Kret – koordynator ośrodka, język francuski, 
nauczyciel wspomagający,

• Oliwia Frątczak – język angielski, tytuł realizowanego 
projektu „Koszalin w liczbach, słowach i obrazach”,
link do www projektu: 
https://sites.google.com/site/koszalinwslowachiobrazach/

Adres ośrodka

województwo zachodniopomorskie
ul. Jedności 9
75-401 Koszalin
tel./fax: 48 94 342 47 84
link do strony internetowej szkoły: 
http://www.zs2.koszalin.pl
e-mail szkoły: lo@zs2koszalin.pl, gimnazjum@zs2koszalin.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosekoszalin/
e-mail ośrodka: osrodek.rose.koszalin@gmail.com

Nazwa szkoły Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie: V Liceum 
Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 4 

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

W dniu 28 stycznia 1957  r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
powołało do życia Technikum Zawodowe przy ulicy Racławickiej 9. 
Dwa lata później szkoła znalazła nową, stałą już siedzibę przy ulicy 
Jedności 9. Z inicjatywy dyrektora szkoły rozpoczęto budowę nowo-
czesnej hali sportowej, którą oddano do użytku dwa lata później. 
Przez lata szkoła przechodziła wiele zmian. Pojawiły się w niej m.in. 
Technikum Chemiczne, Technikum Budowlane i Drogowe czy Stu-
dium Wychowania Przedszkolnego. W 1991 r. Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Koszalinie dokonuje radykalnej zmiany w charak-
terze kształcenia w szkole; następuje nabór do klas liceum ogólno-
kształcącego i stopniowe wygaszanie klas technikum. Od 1993 roku 
szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie. Rok 1998 to koniec 
kształcenia w technikum, w rok później otwarto pierwsze klasy gim-
nazjum. Odtąd Zespół Szkół nr 2 to Gimnazjum nr 4 i V Liceum Ogól-
nokształcące. W 2001 r. poszerzono ofertę edukacyjną szkoły o kla-
sy integracyjne w gimnazjum, a dwa lata później powstaje taka klasa 
w liceum. Szkoła jest jedyną placówką w mieście, która stwarza szan-
sę kontynuowania nauki dzieciom i młodzieży z różnymi dysfunk-
cjami i posiada odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 
W 2007 r. szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia, wte-
dy też otrzymuje imię Stanisława Lema, światowej sławy pisarza. 
Szkoła posiada:
• 21 oddziałów w liceum i 12 w gimnazjum,
• monitoring, 
• 3 pracownie informatyczne, 
• pracownie językowe, 
• 2 biblioteki z czytelnią i centrum mul  medialnym z dostę-

pem do Internetu dla uczniów, 
• własną siłownię, 
• salę gimnastyczną, 
• boisko szkolne,
• e-kiosk.
Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, lo-
gopedy, terapeuty zajęciowego, rewalidanta, rehabilitanta oraz 
pielęgniarki.
Szkoła zdobyła wiele pres  żowych certyfi katów i tytułów: Zachod-
niopomorska Szkoła Jakości, Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy, 
Szkoła przyjazna uczniom, Szkoła promująca zdrowie, Super Szkoła, 
Szkoła Odkrywców Talentów. W szkole działa teatr „Na bosaka”, Mię-
dzynarodowy Program Monitoringu Środowiska Naturalnego GLOBE 
(od ponad 10 lat), liczne koła zainteresowań, Samorząd Uczniowski, 
program międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus + (partne-
rzy: Francja, Szkocja, Hiszpania, Rumunia, Niemcy). Uczniowie chęt-
nie biorą udział w projektach, konkursach i turniejach szkolnych, 
powiatowych i ogólnopolskich. Włączają się też w wiele akcji chary-
tatywnych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt. W szkole panuje 
przyjazna atmosfera, stwarza ona także szerokie możliwości rozwoju 
młodzieży za względu na różnorodność oferty edukacyjnej.
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Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

V edycji szkoleń: 
2010, 2011 – dwie edycje, 2012, 2015

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Urszula Borucińska 
– od VI edycji szkoleń

Magdalena Kret 
– od IV edycji szkoleń

Innowacje 
w szkole

Dziennik elektroniczny, tablice mul  medialne, realizacja projektów 
unijnych.

Korzyści 
ze współpracy 

Dla ośrodka: wiedza i umiejętności oraz możliwość doskonalenia 
i podnoszenia kompetencji z zakresu technologii informacyjnej, 
promocja szkoły w środowisku lokalnym i na terenie całego kra-
ju, zwrócenie uwagi organu prowadzącego szkołę na konieczność 
modernizacji pracowni komputerowej. 

Dla ROSE: wkład w tworzeniu instrukcji do materiałów szkole-
niowych, rozpowszechnienie idei ROSE na terenie powiatu ko-
szalińskiego i całego kraju.

Inne działania 
ośrodka Zorganizowanie Lokalnej Konferencja GeoGebry w maju 2011 r. 
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Ośrodek ROSE Kowalew
Renata Baron
Małgorzata Baron-Galewska

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Kowalewie

Geneza ośrodka

W roku szkolnym 2005/2006 nauczycielki naszej szkoły: Renata 
Kiełbasa (obecnie Baron), Małgorzata Baron-Galewska, Mirela 
Robakowska oraz Teresa Zielińska wzięły udział w II edycji ogólno-
polskiego projektu „Edukacja z Internetem TP”, organizowanego 
przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Telekomunikację 
Polską. W ramach programu zrealizowano cztery projekty przed-
miotowe i jeden projekt wspólny interdyscyplinarny: „Zdobywa-
my odznakę Turysta Ziemi Pleszewskiej”.
Po zakończeniu projektu oraz kursie „Matematyka i komputery” 
z inicjatywy Katarzyny Winkowskiej-Nowak (SWPS) i nauczycieli 
biorących w nim udział powstało Stowarzyszenie ROSE. 
Ośrodek w Kowalewie powstał w 2006 r.

Założyciele

• Teresa Zielińska – matematyka, koordynator Ośrodka, 
projekt: „Twierdzenie Pitagorasa w życiu codziennym”;

• Małgorzata Baron-Galewska – geografi a, informatyka, 
projekt: „Drewniane Kościoły w naszej okolicy – przewodnik 
turystyczny”;

• Renata Kiełbasa (obecnie Renata Baron) – historia, WOS, 
projekt: „Grecy miłośnikami piękna i mądrości”;

• Mirela Robakowska – język niemiecki, informatyka, 
projekt: „Pierwsze kroki z programem Borland Delphi”.

Wszystkie wymienione osoby od samego początku po dziś dzień 
są związane z Ośrodkiem ROSE Kowalew i czynnie w nim działają.

Adres ośrodka

województwo wielkopolskie
ul. B. Chrobrego 36
63-300 Pleszew
tel./fax: 62 742 83 76
link do strony internetowej szkoły: http://zspkowalew.pl
e-mail szkoły: zspkowalew@wp.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosekowalew1/
e-mail ośrodka: rose.kowalew@gmail.com 

Nazwa szkoły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   45SWPS_1_sklad_DRUK.indd   45 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

46

Zdjęcie ośrodka

Informacje 
ogólne o szkole

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, w którym znaj-
duje się Regionalny Ośrodek Szkolenia E-learningowego wchodzą 
trzy placówki: przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. 
W zespole zatrudnionych jest 41 nauczycieli. 
W swojej pracy kładziemy nacisk na: kształcenie logicznego my-
ślenia, wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesie 
nauczania, wyrównywanie różnic między statusem ucznia wiej-
skiego a miejskiego oraz na walkę z przemocą.
Od 2006 roku posiadamy własną pla  ormę e-learningową, gdzie 
uczniowie mogą poszerzać wiedzę z różnych przedmiotów oraz 
rozwijać swoje zainteresowania.
Posiadamy certyfi katy:
„Szkoły z klasą”; „LEGO, COGITO, AGO” – Czytam, myślę, dzia-
łam; „Nauczyciela z klasą”. Mamy laureatów i fi nalistów w Woje-
wódzkich Konkursach: Matematycznym, Historycznym, Chemicz-
nym oraz fi nalistkę w krajowym konkursie matematycznym „Gry 
matematyczne i logiczne”. Mamy uczniów, którzy zdobyli 100% 
punktów z testów gimnazjalnych.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Przeprowadzono szkolenia we wszystkich (dziewięciu) edycjach:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – dwie edycje, 2012, 2013, 2015 
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Innowacje 
w szkole

Wspomaganie procesu nauczania poprzez własną pla  ormę Mo-
odle oraz chmurę edukacyjną Google. Nauczyciele matematyki 
systematycznie stosują na swoich zajęciach GeoGebrę.

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: 
• zdobycie umiejętności obsługi, administrowania i zakłada-

nia pla  ormy Moodle oraz tworzenia na niej kursów,
• zdobycie umiejętności tworzenia witryny na Joomle,
• zdobycie umiejętności tworzenia witryny w Google,
• możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z ca-

łego kraju,
• udział w szkoleniach doskonalących z zakresu TIK w naucza-

niu w tym z narzędzi Google.
Co ośrodek dał ROSE: 
• wsparcie w tworzeniu materiałów szkoleniowych i prowa-

dzeniu kursów,
• prowadzenie księgowości Stowarzyszenia ROSE,
• prowadzenie strony Stowarzyszenia ROSE.

Współpraca 
ośrodka 
z instytucjami 
lokalnymi

Współpraca i stała integracja ze środowiskiem lokalnym: sołec-
two, gmina, parafi a. Współpraca ze szkołami z terenu gminy. 

Inne działania 
ośrodka

• 30-31 maja 2009 I Konferencja GeoGebry,
• 24-25 maja 2014 II Konferencja ROSE i GeoGebry,
• Szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi programów kom-

puterowych i pla  ormy e-learningowej w ramach projektu 
„Mazowieckie Małe Przedszkola” realizowane z inicjatywy 
FIO (Federacja Inicjatyw Oświatowych) – 2007,

• 24 listopada 2014 konferencja „Innowacyjny Nauczyciel Ma-
tematyki ”.
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Ośrodek ROSE Ostrowiec Świętokrzyski
Piotr Pobiega

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Ostrowu Świętokrzyskim

Geneza ośrodka

Nauczyciele z „Chreptusa” brali udział w programie „Edukacja 
z Internetem TP” od 2004 roku. W I edycji Edyta Pobiega, Piotr 
Pobiega, Dorota Drzazga i Joanna Żelazna-Żak byli uczestnika-
mi szkolenia. Wszystkie wykonane przez nich projekty zosta-
ły nagrodzone, w tym, w kategorii matematyka projekt Edyty 
i Doroty „Skąd się biorą liczby w zadaniach ze statystyki” zdobył 
I nagrodę. W II edycji programu Edyta i Piotr Pobiegowie zostali 
zaproszeni do współprowadzenia zajęć stacjonarnych w siedzi-
bie SWPS oraz do moderowania grup matematyków i informa-
tyków na pla  ormie e-learningowej. Pod koniec II edycji współ-
tworzyli grupę inicjatywną powstania ROSE. Ośrodek ROSE 
w Ostrowcu Świętokrzyskim powstał w 2006 roku.

Założyciele

• Edyta Pobiega – koordynator, nauczycielka matematyki i tech-
nologii informacyjnych/informatyki, projekt „Skąd się biorą 
liczby w zadaniach ze statystyki”

• Piotr Pobiega – wicedyrektor szkoły, nauczyciel technologii 
informacyjnych/informatyki, projekty: „Analiza danych sta-
tystycznych z wykorzystaniem technik informacyjnych” oraz 
„Parki Narodowe w Polsce” (współautor)

Adres ośrodka

województwo świętokrzyskie
ul. Rosłońskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 266 61 62
link do strony internetowej szkoły: www.lo2.ostrowiec.pl/
e-mail szkoły: lo2sekretariat@o2.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/roseostrowiec/
e-mail ośrodka: rose.ostrowiec@gmail.com

Nazwa szkoły Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrow-
cu Świętokrzyskim

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   48SWPS_1_sklad_DRUK.indd   48 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Węzły i członkowie sieci ROSE

49

Zdjęcie ośrodka

Informacje 
ogólne o szkole

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim zlokalizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym nr II 
im. Joachima Chreptowicza. Liceum ma ponad 100 lat. Do dyspo-
zycji uczniów są dwie nowoczesne pracownie komputerowe (po 
15 komputerów), mul  medialne centrum informacyjne (z 8 kom-
puterami) oraz pojedyncze komputery w pracowniach przedmio-
towych. Na każdym poziomie nauczania są klasy informatyczne. 
Uczniowie, z sukcesami, biorą udział w olimpiadach i konkursach 
informatycznych. 
II Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza w Ostrow-
cu Świętokrzyskim sięga początkami roku 1913. Głównym ini-
cjatorem utworzenia szkoły w Ostrowcu był lekarz miejski Jan 
Głogowski, który w swoim testamencie zapisał na rzecz miasta 
dwupiętrowy budynek wraz z placem, przeznaczając go na po-
trzeby średniej szkoły męskiej o profi lu fi lologicznym. W 1920 r. 
wydano pierwsze w mieście świadectwa dojrzałości. W latach 
1920-1921 uczniowie-harcerze uczestniczyli wojnie polsko-bol-
szewickiej, a czterech z nich poległo podczas walk. 

Tablica z 1921 r. poświęcona poległym w wojnie z bolszewikami
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Informacje 
ogólne o szkole

W roku 1923 gimnazjum otrzymało imię Joachima Chreptowicza.
Wielu wychowanków „Chreptowicza” oddało swe młode życie w róż-
nych okolicznościach okresu II Wojny Światowej. 9 absolwentów 
zostało zamordowanych w Katyniu i Charkowie. W walce z Niem-
cami zginął m.in. cichociemny Jan Piwnik-”Ponury” W obozie kon-
centracyjnym Dachau zginął błogosławiony Tadeusz Dulny – wy-
niesiony na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. 
W 1973 r. liceum otrzymuje odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny 
oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1975 r. liceum zostało 
przyjęte w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO. W 2005 r. 
szkoła otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą”. Szkoła od 2012 roku jest 
członkiem „Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół”, którego 
jednym z założycieli i prezesem jest Piotr Pobiega.
Liceum im. Chreptowicza jest najlepszą szkołą w powiecie ostro-
wieckim (wg rankingu „Perspektyw” od 17 lat – czyli pierwszego 
rankingu oraz informacji OKE w Łodzi – od początku zewnętrznych 
egzaminów maturalnych) i zawsze w pierwszej dziesiątce szkół 
województwa świętokrzyskiego.
Absolwenci, wychowankowie utrzymują stałe więzi ze swoją szko-
łą. Spotykają się na zjazdach koleżeńskich. Pierwszy zjazd odbył się 
w roku 1958, następne co 10 lat, a od roku 1988 – co 5 lat. W 1990 
roku przy szkole powstało Towarzystwo Absolwentów, Wycho-
wanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. 
J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, a bez formy prawnej 
środowisko absolwentów i wychowanków „Chreptusa” działa tak 
naprawdę od ponad 50 lat. Do głównych celów Towarzystwa zalicza 
się: integrowanie wszystkich absolwentów, wychowanków i przyja-
ciół byłego Gimnazjum i obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, utrwalanie tra-
dycji Szkoły i pamięci jej absolwentów, wychowanków i nauczycieli 
oraz innych pracowników, udzielanie wszechstronnej pomocy w re-
alizacji zadań Szkoły oraz aktywizowanie absolwentów, wychowan-
ków i przyjaciół do takiej pomocy, udzielanie pomocy fi nansowej lub 
rzeczowej uczniom, absolwentom, wychowankom oraz aktualnym 
i byłym nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Jest to jedno z nielicznych 
zarejestrowanych stowarzyszeń Absolwentów w Polsce. Towarzy-
stwo Absolwentów przy okazji zjazdów Absolwentów wydaje publi-
kacje poświęcone historii szkoły, absolwentom i wspomnieniom. Do 
tej pory powstały książki pt. Księga Wspomnień na 90-lecie Szkoły 
z okazji VII Zjazdu, dwutomowa Księga Wspomnień… pięć lat później 
z okazji VIII Zjazdu oraz Księga Wspomni… raz na sto lat z okazji IX 
Zjazdu oraz 100-lecia szkoły. Z okazji ostatniego zjazdu Absolwentów 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale upamiętniające 100-lecie 
szkoły. W latach 2008-2014 członkiem Zarządu Towarzystwa Absol-
wentów była Edyta Pobiega – absolwentka tej szkoły. Innym człon-
kiem ROSE, a zarazem Absolwentem „Chreptusa” jest Katarzyna 
Pobiega.
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Informacje 
ogólne o szkole

Okładki publikacji Towarzystwa Absolwentów

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   51SWPS_1_sklad_DRUK.indd   51 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

52

Informacje 
ogólne o szkole

Medal na 100-lecie szkoły
Znani absolwenci to: płk. Jan Piwnik-”Ponury” (cichociemny, dowód-
ca partyzantki AK w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie), 
błogosławiony Tadeusz Dulny (ksiądz, zamordowany w obozie w Da-
chau), Tadeusz Kubiak (poeta), Mirosław Baka (aktor), Mira Kubasiń-
ska (piosenkarka), Jan Rybkowski (scenarzysta i reżyser).
Ostrowiec Świętokrzyski to ponad 60-tysięczne, drugie po Kiel-
cach pod względem obszaru i liczby ludności miasto wojewódz-
twa świętokrzyskiego, położone nad rzeką Kamienną. 

Ostrowiec znajduje się w odległości 170 km od Warszawy, 65 km 
od Radomia, 60 km od Kielc i 120 km od Lublina. W promieniu 
ok. 200 km leżą największe aglomeracje Polski: Kraków, Łódź 
oraz Górny Śląsk. Ostrowiec stanowi doskonałą bazę wypadową 
do zwiedzania Gór Świętokrzyskich. Niedaleko Ostrowca znajdu-
ją się Krzemionki – kompleks prahistorycznych kopalń krzemie-
nia należący do największych obiektów tego typu w Europie. 
Trwają przygotowania do wpisu Krzemionek na listę światowe-
go dziedzictwa ludzkości UNESCO. Drugą okoliczną atrakcją jest 
Bałtowski Park Jurajski.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Przeprowadzono 6 szkoleń w latach: 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

 
Edyta Pobiega 
– od 2007

Piotr Pobiega 
– od 2007

Izabela Sarna 
– od 2007

Alicja Gankowska 
– od 2007 do 2010

Elżbieta Jankowska 
– od 2011 do 2012

Innowacje 
w szkole

• Szkolna pla  orma e-learningowa Moodle
• Tablice interaktywne
• Zastosowanie GeoGebry na lekcjach matematyki
• W szkole było i jest prowadzone kilka innowacyjnych projek-

tów fi nansowanych z funduszy unijnych.
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Ośrodek ROSE Poznań
Hanna Zimniak

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Poznaniu

Geneza ośrodka
Ośrodek powstał w 2006, inicjatorami założenia byli nauczyciele, 
którzy w roku szkolnym 2005/2006 brali udział w II edycji szkolenia 
„Edukacja z Internetem TP”, prowadzonego przez SWPS w Warsza-
wie.

Założyciele

• Krzysztof Winnicki – koordynator ośrodka, projekt w ramach 
„Edukacja z Internetem TP”: „W świecie zmysłów”, nauczyciel 
informatyki

• Izabela Giedrojć (śp.), projekt w ramach „Edukacja z Internetem 
TP”: „Muzeum walk o granice II RP”, nauczyciel historii i WOS-u

Adres ośrodka

województwo wielkopolskie
ul. Promyk 4
60-393 Poznań
tel./fax. 61 861 81 76
link do strony internetowej szkoły: gimnazjum56.pl
e-mail szkoły: sekretariat@gimnazjum56.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosepoznan/home
e-mail ośrodka: rose.poznan@gmail.com

Nazwa szkoły Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu

Zdjęcie ośrodka

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   54SWPS_1_sklad_DRUK.indd   54 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Węzły i członkowie sieci ROSE

55

Informacje 
ogólne o szkole

Gimnazjum powstało w 1999 r. Szkoła liczy około 320 uczniów. 
Pracuje w niej 30 nauczycieli. 
Nasza szkoła mieści się w budynku, w którym jest 14 przestron-
nych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, dwie pracownie kom-
puterowe oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiska-
mi komputerowymi z dostępem do światłowodowego internetu. 
Każda sala ma tablicę mul  medialną, rzutnik i komputer z dostę-
pem do sieci, cała szkoła jest objęta zasięgiem WiFi. Posiadamy 
nowoczesne sale językowe.
Od wielu lat pracujemy z młodzieżą na pla  ormie edukacyjnej 
Moodle. Szkoła dysponuje również dziennikiem elektronicznym. 
Możemy pochwalić się bogatym zapleczem sportowym, mamy 
salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku oraz boisko Orlik. 
Do dyspozycji uczniów pozostaje również dobrze zaopatrzony 
szkolny sklepik.
Nasi nauczyciele i uczniowie brali udział w projekcie Comenius, 
a obecnie uczestniczymy w projekcie Erasmus +. Braliśmy udział 
w projekcie WSiP-e-Akademia Przyszłości.
Posiadamy certyfi katy:
„Szkoły z klasą” I i II edycji, „LEGO, COGITO, AGO” – Czytam, my-
ślę, działam, „Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole”, 
Jakości – „Szkoła Przedsiębiorczości” – jako jedyne Gimnazjum 
w Poznaniu, „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”, „Echa 
Poznańskiego Czerwca 56”, „Szkoła bez przemocy”, „Otwarta 
szkoła”, „Szkoła 2.0”, „WF z klasą”. 
Mamy laureatów i fi nalistów w Wojewódzkich Konkursach: Bio-
logicznym, Chemicznym, Fizycznym i Geografi cznym. 
Młodzież naszego gimnazjum chętnie pomaga innym w ramach 
wolontariatu i Caritas.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

2007, 2009, 2010, 2011 – dwie edycje, 2012, 2013
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Krzysztof Winnicki 
– założyciel 
(informatyka)

Hanna Zimniak 
od 2010 r. 
(matematyka)

Monika Matuszak 
od 2012 r. (biologia 
i język angielski)

Innowacje 
w szkole

Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem pla  ormy Moodle, 
e-klasy od 2010, chmura edukacyjna Google, wykorzystanie opro-
gramowania open source, praca w systemie Windows i Linux, kla-
sa dziennikarska

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: możliwość organizowania szkoleń dla 
nauczycieli, doskonalenie umiejętności wykorzystania TI w pra-
cy edukacyjnej, wymianę doświadczeń.
Co ośrodek dał ROSE: Konferencja GeoGebry w Poznaniu w 2011 r., 
doświadczenie we wdrażaniu e-klas w szkołach, opieka technicz-
na nad serwerami ROSE.
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Ośrodek ROSE Pruszków
Małgorzata Zbińkowska

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych Pruszków

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Pruszków powstał w ramach projektu „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

• Małgorzata Zbińkowska 
– matematyka, koordynator ośrodka

• Ewa Król 
– biologia, przyroda

• Izabela Szewczyk 
– geografi a, podstawy przedsiębiorczości

• Katarzyna Szymańska 
– język angielski

Od lewej Małgorzata Zbińkowska, Izabela Szewczyk, Katarzyna 
Szymańska, Ewa Król

Adres ośrodka

województwo mazowieckie
ul. Daszyńskiego 6
05-800 Pruszków
tel./fax: 22 758 77 35
link do strony internetowej szkoły: http://zan.edupage.org/
e-mail szkoły: zanpruszkow@vp.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosepruszkow/home
e-mail ośrodka: lotomaszzan@gmail.com  

Nazwa szkoły Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie
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Zdjęcie ośrodka

* Tak według koncepcji ma wyglądać ZSO im. Tomasza Zana 
przy ulicy Daszyńskiego

* Tak wygląda obecnie budynek szkoły
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Informacje 
ogólne o szkole

Małe kameralne liceum, nowoczesna szkoła z wielkimi tradycja-
mi. Rok założenia 10 listopada 1901 r.  W liceum zatrudnionych 
jest 30 nauczycieli. Pracujemy w klasach wyposażonych w no-
woczesny sprzęt. Proponujemy kształcenie młodzieży w nastę-
pujących klasach:
KLASA a
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski 
(do wyboru)
KLASA b
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografi a, język angielski
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski 
(do wyboru)
KLASA c
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmiot uzupełniający: fi zyka w naukach przyrodniczych
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski 
(do wyboru)
KLASA d
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fi zyka, język angielski
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski 
(do wyboru)
http://zan.edupage.org

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wyzwa-
nia edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”. Szkolenie ukończyło 19 osób.

Innowacje 
w szkole Wykorzystanie GeoGebry na lekcjach matematyki.
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Ośrodek ROSE Reda
Ewa Wróblewska

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Redzie

Geneza ośrodka
Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Koszalin powstał 
w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworze-
nie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”, realizo-
wanego w latach 2008-2009.

Założyciele

• Ewa Wróblewska – fi zyka, chemia, koordynator ośrodka
• Hanna Rojek – język polski, etyka
• Justyna Zabrodzka – język polski, WOS
Tytuł realizowanego projektu: „Od myśli fi lozofi cznej do praktyki”
link do www projektu: 
https://sites.google.com/site/odmyslifilozoficznej/

Adres ośrodka

województwo pomorskie
ul. Brzozowa 30
84-240 Reda
tel./fax: 58 678 30 89, 58 678 76 79
link do strony internetowej szkoły: http://www.zs2.reda.pl/
e-mail szkoły: zs2reda@wp.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/osrodekrosereda/
e-mail ośrodka: rose.reda22@gmail.com 

Nazwa szkoły Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

W budynku przy ul. Brzozowej 30 w Redzie, uczniowie rozpoczęli 
naukę po raz pierwszy w 1962 r. Mieściła się w nim wówczas 
Szkoła Podstawowa, której nadano imię Stefana Żeromskiego. 
Od momentu wprowadzenia reformy oświaty w 1999 r., eduka-
cja zaczęła odbywać się na dwóch etapach kształcenia. Poza ist-
niejącą Szkołą Podstawową działalność rozpoczęło Gimnazjum 
nr 2. W obecnej strukturze organizacyjnej, jako Zespół Szkół nr 2, 
obie szkoły funkcjonują od 2005 r. W 2012 r. Gimnazjum nr 2 
przyjęło imię Noblistów Polskich. Wprowadzone zmiany spowo-
dowały modernizację i rozbudowę budynku szkoły. 
Do szkół uczęszcza łącznie 716 uczniów w wieku 5-16 lat. W szko-
le uczy 53 nauczycieli. Budynek szkolny posiada oprócz nowo-
czesnych sal lekcyjnych 2 sale sportowe z pełnowymiarowym 
boiskiem i ściankę wspinaczkową, dwie nowoczesne pracownie 
informatyczne, świetlicę szkolną, stołówkę, boisko szkolne oraz 
bibliotekę z czytelnią na terenie szkoły podstawowej. Uczniowie 
mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pie-
lęgniarki oraz stomatologa. Przy Zespole Szkół działa stowarzy-
szenie Kulturalno-Sportowe TKS. Uczniowie chętnie biorą udział 
w projektach i konkursach ogólnopolskich (np. „Odkrywać nie-
znane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fi zy-
ką”, „Szkoła z klasą”) wojewódzkich i powiatowych. W naszej 
szkole są organizowane również konkursy na szczeblu miejskim 
i powiatowym: świąteczne (wielkanocny, bożonarodzeniowy), 
geografi czne, ekonomiczne, historyczne. Uczniowie włączają 
się w wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących osób 
i zwierząt. W ramach projektów edukacyjnych uczniowie wyjeż-
dżają na zielone szkoły organizowane w Grecji.
Szkoła współpracuje od 8 lat ze szkolą w Zwolle w Holandii oraz od 
2008 roku ze szkołą z Gi  orn z Niemiec (Humboldt Gymnazjum).

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

V edycji szkoleń: 2010, 2011 (dwie edycje), 2012, 2013 
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

 
Estera Miotk 
– od II edycji szkoleń

 
Hanna Rojek 
– I, II, IV i V edycja szkoleń

 
Ewa Wróblewska 
– wszystkie edycje

 
Justyna Zabrodzka 
– I, II, i III edycja szkoleń

Innowacje 
w szkole

Od października 2014 r. realizowane są zatwierdzone przez Kura-
torium Oświaty w Gdańsku trzy innowacje metodyczne:
1. „Szkolny poliglota – rozwijanie kompetencji językowych w opar-

ciu o Web 2.0” opracowana przez panią Grażynę Napieraj 
będzie realizowana na lekcjach języka angielskiego.

2. „Czytam by odkrywać – nauczanie języka polskiego z wyko-
rzystaniem WebQuestów” została opracowana przez panią 
Mirosławę Niewiadomską. Metoda ta wykorzystuje internet 
jako miejsce poszukiwań i badań związanych z językiem pol-
skim, natomiast do sposobu prezentacji efektów tej pracy 
wykorzystuje się technologie TIK.

3. „Edukacja obywatelska w oparciu o metodę fl ipped classroom” 
– innowacja napisana przez panią Justynę Zabrodzką. Meto-
da oparta na odwróconej lekcji zakłada, iż uczniowie korzy-
stają z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczy-
ciela, zapoznając się z tematem lekcji przed zajęciami.

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: wiedzę i umiejętności z zakresu TIK, 
możliwość doszkalania i podnoszenia kompetencji posługiwania 
się technologią informacyjną, promocję szkoły w środowisku lokal-
nym, zwrócenie uwagi organu prowadzącego szkołę na koniecz-
ność modernizacji pracowni komputerowej. 
Co ośrodek dał ROSE: wkład w tworzeniu instrukcji do mate-
riałów szkoleniowych, rozpowszechnienie idei ROSE na terenie 
powiatu wejherowskiego.
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 Ośrodek ROSE Stalowa Wola
Anna Skorupa

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Stalowej Woli

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Stalowa Wola powstał w ramach projektu „Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wy-
korzystania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

Anna Skorupa – matematyka, 
koordynator ośrodka

Jadwiga Socha 
– język angielski

Adres ośrodka

województwo podkarpackie
ul. R. Dmowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax: 15 842 11 32
link do strony internetowej szkoły: 
http://sp1.stalowa-wola.com.pl/
e-mail szkoły: psp1stw@wp.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosestalowawola/
e-mail ośrodka: psp.1.rose@gmail.com

Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Sta-
lowej Woli

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego jest naj-
starszą placówką oświatową w Stalowej Woli, powstałą w 1938 
roku. Jest to szkoła z tradycjami, dbająca o wszechstronny rozwój 
ucznia. Obecnie liczy 318 uczniów oraz 32 nauczycieli. Posiada 
dwie pracownie komputerowe, salkę logopedyczną i salę zabaw. 
Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny.
Swoim uczniom szkoła proponuje: naukę w klasach muzyczno-
-tanecznych i plastyczno-muzycznych (we współpracy z Muzeum 
Regionalnym oraz Miejskim Domem Kultury), bezpłatną naukę 
gry na instrumentach muzycznych – „Mała Orkiestra Dęta”, od-
działy przedszkolne z językiem angielskim, naukę pływania.
Szkoła posiada tytuły: „Szkoły z klasą” i „Szkoły odkrywców Ta-
lentów” oraz Wojewódzki Certyfi kat Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach”.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Anna Skorupa – 2015
• Jadwiga Socha – 2015

Innowacje 
w szkole

„Matematyka z GeoGebrą w klasie szóstej” – rozwijanie zdol-
ności matematycznych ucznia poprzez wykorzystanie nowocze-
snych technologii informacyjnych.
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Ośrodek ROSE Szczecinek
Przemysław Matyśniak

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Szczecinku

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Szczecinek powstał w ramach projektu „Wyzwa-
nia edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wy-
korzystania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

• Przemysław Matyśniak 
– informatyka, koordynator ośrodka

• Patrycja Ochocka 
– ekonomia

• Katarzyna Chmurska 
– matematyka

Adres ośrodka

województwo zachodniopomorskie
ul. Szczecińska 47
78-400 Szczecinek
tel./fax: 94 374 27 77
link do strony internetowej szkoły: http://zs1ken.pl
e-mail szkoły: sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl
link do strony internetowej ośrodka: https://sites.google.com/
site/roseszczecinek/home 
e-mail ośrodka: zs1kenik@gmail.com 

Nazwa szkoły Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Zdjęcie ośrodka

https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-
-9/10389010_1618586065041160_4521649679490142600_n.
jpg?oh=894f476b099c93bb809f0eb9898ddd8b&oe=557210C5
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Informacje 
ogólne o szkole

Zespół Szkół nr 1 w Szczecinku, potocznie nazywany „Ekonomi-
kiem” jest szkołą ponadgimnazjalną mającą w swojej ofercie na-
stępujące kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik orga-
nizacji reklamy, technik informatyk oraz liceum ogólnokształcące.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach”.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Przemysław Matyśniak
• Patrycja Ochocka
• Katarzyna Chmurska

Innowacje 
w szkole Współpraca z Politechniką Koszalińską – klasa politechniczna w LO

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: wyznaczenie nowych trendów w kształ-
ceniu.
Co ośrodek dał ROSE: Dajemy możliwość poszerzenia obszaru dzia-
łania ROSE. Rozwijamy współpracę ze Stowarzyszeniem i mamy 
nadzieję na udział dawaniu oraz we wdrażaniu nowych pomysłów 
i rozwiązań w dydaktyce.

Współpraca 
ośrodka 
z instytucjami 
lokalnymi

Ośrodek ma możliwości współpracy ze szkołami na terenie Gminy 
Szczecinek.
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Ośrodek ROSE Tomaszów Mazowiecki
Ewa Ziółkowska
Bożena Witkowska
Wiole  a Kaczmarska
Katarzyna Kisielińska-Dworak
Katarzyna Dziedzic

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Tomaszowie Mazowieckim

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE  powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji 
w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

• Ewa Ziółkowska 
– matematyka, informatyka, koordynator ośrodka

• Bożena Witkowska 
– matematyka, informatyka

• Wiole  a Kaczmarska 
– matematyka, przedsiębiorczość

• Katarzyna Kisielińska-Dworak 
– bibliotekarz, środki plastyczne w reklamie

• Katarzyna Dziedzic 
– j. angielski

Tytuł projektu: „Wyzwania edukacji w dobie Internetu. Wsparcie 
dla liderów, wykorzystanie TIK”.

Adres ośrodka

województwo łódzkie
ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: 44 724 43 36
link do strony internetowej szkoły: 
www.zsp2.nasztomaszow.pl lub www.zsp2.tomaszow-maz.pl
e-mail szkoły: zsz2tom@poczta.onet.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosetomaszowmazowiecki/home
e-mail ośrodka: rose.tomaszowmazowiecki@gmail.com 

Nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica 
w Tomaszowie Mazowieckim

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Technikum nr 2 – zawody:
• technik ekonomista 
• technik handlowiec
• technik obsługi turystycznej 
• technik organizacji reklamy
• technik żywienia i usług gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – zawody:
• kucharz
• cukiernik
• piekarz
• sprzedawca
Szkoła Policealna nr 2:
• technik administracji 
• technik archiwista 
• technik rachunkowości 
• technik usług pocztowych i fi nansowych 
• technik turystyki wiejskiej 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe:
• A.18 prowadzenie sprzedaży 
• A.36 prowadzenie rachunkowości
• A.63 organizacja i prowadzenie archiwum 
• A.64 opracowanie materiałów archiwalnych
• A.65 rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
• A.66 świadczenie usług pocztowych, fi nansowych i kurier-

skich oraz w zakresie obrotu towarowego
• A.67 wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usłu-

gach pocztowych i kurierskich
• A.68 obsługa klienta w jednostkach administracji
• T.6 sporządzanie potraw i napojów 
• T.7 prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiej-

skich 
• T.8 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
• T.15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Współpraca z pracodawcami branży Ho-Re-Ca, ekonomicznej 
i administracyjnej
Kształcenie modułowe
Realizowane innowacje:
• Profesjonalista w zawodzie – kształcenie modułowe;
• Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo;
• Razem przez wieki – warsztaty historyczne z korelacją języ-

ka polskiego.
Realizacja projektów:
• Szansa na przyszłość;
• Talent – Pasja – Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca;
• Wspomaganie nauczania matematyki w technikum w opar-

ciu o nowoczesne technologie;
• GeoGebra;
• Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych;
• IKAR (Innowacja – Kariera – Aktywność – Rozwój).
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Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wyzwa-
nia edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Ewa Ziółkowska Katarzyna Dziedzic

Katarzyna Kisielińska-Dworak
Bożena Witkowska
Wiole  a Kaczmarska

Innowacje 
w szkole

Tablice interaktywne, wspomaganie zajęć GeoGebrą, nauczanie 
modułowe oraz działalność innowacyjna

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: wsparcie merytoryczne
Co ośrodek dał ROSE: rozszerzenie oferty ROSE na nowym terenie
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Ośrodek ROSE Tymbark
Janina Konieczna

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Tymbarku

Geneza ośrodka
Ośrodek ROSE Tymbark powstał w ramach projektu „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach”, realizowanego w latach 2014-2015.

Założyciele

• Janina Konieczna – matematyka – koordynator Ośrodka
• Edyta Śmieszek – matematyka – koordynator Ośrodka
• Danuta Haśnik – podstawy przedsiębiorczości
• Justyna Bartusiak – biologia, chemia
• Beata Kumórkiewicz – język polski, historia, WOS

Adres ośrodka

województwo małopolskie
Tymbark 349
34-650 Tymbark
tel./fax: 18 332 50 30
link do strony internetowej szkoły: http://www.zstymbark.pl
e-mail szkoły: zstymb@poczta.onet.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/tymbarkrose/
e-mail ośrodka: tymbarkrose@gmail.com

Nazwa szkoły Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Rok założenia szkoły – 1 października 1948 r. Na początku otwar-
to Spółdzielcze Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego 
drugiego stopnia. Była to pierwsza szkoła średnia w Tymbarku, 
a zarazem pierwsza o tej specjalności w kraju. Potem w kolejnych 
latach powstawały klasy Zasadniczej Szkoły Przemysłu Spożyw-
czego, Technikum Przemysłu Spożywczego, Technikum Rolnicze-
go, Liceum Zawodowego, Liceum Ekonomicznego, Technikum In-
formatycznego, Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie w szkole są 
klasy Liceum Ogólnokształcącego o profi lu wojskowym oraz poli-
cyjnym. Szkoła posiada internat. 
http://www.zstymbark.pl/index.php/szkola/historia-szkoly

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wy-
zwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach”.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Edyta Śmieszek – 2015
• Justyna Bartusiak – 2015
• Beata Kumórkiewicz – 2015

Innowacje 
w szkole

1. Utworzenie klas mundurowych z innowacyjnymi programa-
mi nauczania z przysposobienia wojskowego, bezpieczeństwa 
publicznego, pożarnictwa z działaniami ratowniczymi.

2. Udział szkoły w projektach edukacyjnych:
• „Szkoły Jagiellońskie” pod patronatem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.
• „Rozwińmy Skrzydła” – wyrównywanie szans edukacyj-

nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. 

• „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne – Matematy-
ka nie jest trudna – uwierz w siebie”. Projekt współfi nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Realizowany przez Uniwersytet 
Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

3. Wykorzystanie GeoGebry na lekcjach matematyki i zaję-
ciach koła matematycznego.

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: 
Dzięki współpracy z ROSE poznaliśmy program GeoGebra, który 
wykorzystujemy na lekcjach matematyki. Doskonalimy umiejęt-
ności wykorzystania TI w pracy edukacyjnej. Wymieniamy do-
świadczenia z nauczycielami z innych ośrodków w zakresie meto-
dyki nauczania. Uczestniczymy w Ogólnopolskich Konferencjach 
GeoGebry. 
Co ośrodek dał ROSE: 
Współpraca przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji GeoGe-
bry, propagowanie programu GeoGebra wśród nauczycieli po-
wiatu limanowskiego.
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Ośrodek ROSE Węgrów
Hanna Chojnowska
Marzena Wołynko

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Węgrowie

Geneza ośrodka
Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Węgrów powstał 
w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworze-
nie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”, realizo-
wanego w latach 2008-2009.

Założyciele
• Hanna Chojnowska
• Arkadiusz Sokołowski 
• Małgorzata Wyszomierska
• Radosław Łuszczyński

Adres ośrodka

województwo mazowieckie
ul. Karola Szamoty 35 
07-100 Węgrów 
tel./fax: 25 792 23 31
link do strony internetowej szkoły: 
http://www.gimnazjum.wegrow.pl/
e-mail szkoły: gimnazjum.wegrow@wp.pl

Nazwa szkoły Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Węgrów to niewielkie miasto położone w malowniczej Dolinie 
Liwca na pograniczu Mazowsza i Podlasia. 
Gimnazjum im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie to nowoczesna 
szkoła położona w przepięknej okolicy, z dala od ruchliwych ulic 
i hałasu miasta. Dzięki staraniom dyrektor Teresy Święcickiej 
i wsparciu Urzędu Miejskiego w Węgrowie budynek jest corocznie 
modernizowany oraz doposażany w pomoce dydaktyczne i naj-
nowsze urządzenia umożliwiające wykorzystywanie na lekcjach 
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
W każdej sali lekcyjnej nauczyciele i uczniowie mają do dyspozy-
cji komputer i projektor mul  medialny oraz dostęp do internetu. 
Ponadto w czterech pracowniach znajdują się tablice interaktyw-
ne. Tajniki nowoczesnych technologii zarówno uczniowie, jak i na-
uczyciele mogą zgłębiać dzięki pracowni informatycznej, w której 
znajduje się piętnaście komputerów. Dobrze wyposażone sale 
lekcyjne umożliwiają pedagogom przygotowanie ciekawych za-
jęć oraz udział w realizacji różnorodnych programów i projektów 
edukacyjnych. W minionym roku szkolnym trzecioklasiści wzięli 
udział w I Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, którego celem 
jest zachęcenie młodzieży do nauki języka angielskiego. Nauczy-
ciel opiekujący się tą grupą młodzieży uzyskał Certyfi kat jakości 
kształcenia języka angielskiego, przyznany w uznaniu skuteczne-
go wykorzystywania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki 
słownictwa Insta.Ling. Drugoklasiści natomiast w ramach progra-
mu eTwinning zaangażowali się w realizację międzynarodowego 
projektu „Deutsch Plus”. Uczestnicy, wykorzystując pla  ormę 
TwinSpace, porozumiewali się w języku niemieckim ze swoimi ró-
wieśnikami żyjącymi w innych krajach europejskich. Gimnazjaliści 
nawiązali przyjaźnie, poznali kulturę i obyczaje innych państw, 
a przede wszystkim doskonalili umiejętność porozumiewania się w 
języku niemieckim. Ponadto, wykorzystując najnowsze narzędzia 
internetowe takie jak Web 2.0, wykonywali prezentacje, fi lmy, gry 
edukacyjne. Za zaangażowanie w realizację projektu uczniowie 
i ich opiekun zostali wyróżnieni przez Narodowe Biuro Kontakto-
we eTwinning pres  żową Odznaką Jakości. Od kilku lat pod opie-
ką nauczycieli uczniowie redagują w wersji elektronicznej szkolną 
gazetkę „Byle do Dzwonka”. W minionym roku szkolnym zespół 
redakcyjny opracował nową koncepcję pisma, którego głównym 
celem stała się promocja ciekawych szkolnych wydarzeń oraz 
prezentacja zainteresowań gimnazjalistów i nauczycieli. Pismo 
wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt z klasą”. Za po-
dejmowanie ambitnych wyzwań edukacyjnych zespół redakcyjny 
otrzymał certyfi kat „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”. Aby ucze-
nie się było atrakcyjniejsze, wykorzystujemy również pla  ormę 
e-learningową. Nauczyciele różnych przedmiotów przygotowują 
dla uczniów zadania, które ułatwiają powtórzenie materiału przed 
sprawdzianem czy przygotowanie do egzaminu. Od lat z egzaminu 
gimnazjalnego uzyskujemy najlepsze wyniki w powiecie. 
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Informacje 
ogólne o szkole

Nowoczesne technologie wykorzystywane są również w celu 
promocji gimnazjum w lokalnym środowisku oraz do kontaktów 
z rodzicami. Szkoła prowadzi przejrzystą stronę internetową, na 
której na bieżąco umieszczane są informacje o wydarzeniach, 
uroczystościach, sukcesach gimnazjalistów. Aby ułatwić rodzi-
com dostęp do informacji o postępach ich dzieci w nauce, od 
kilku lat korzystamy z dziennika elektronicznego. Ułatwia on ko-
munikowanie się nauczycieli z rodzicami i jest pozytywnie oce-
niany przez całą społeczność szkolną.
Gimnazjum im. J. D. Krasińskiego wyróżnia się bogatą ofertą za-
jęć pozalekcyjnych rozwijających różnorodne zainteresowania 
uczniów. Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w kon-
kursach. Wielki sukces w minionym roku szkolnym odnieśli młodzi 
fi zycy. Zdobyli Nagrodę Główną w II polskiej edycji konkursu „Eks-
peryment łańcuchowy”, zorganizowanego przez Instytut Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zadaniem uczestników było przy-
gotowanie urządzenia, przy konstrukcji którego wykorzystano 
zjawiska i prawa fi zyczne. Dużą popularnością wśród młodzieży 
cieszy się zespół muzyczny „Dobrogost Band”. Młodzi muzycy wy-
stępują w czasie szkolnych uroczystości, uświetniają miejskie ob-
chody świąt, zdobywają nagrody w konkursach, nagrali również 
pierwszą płytę. Wiele sukcesów sportowych odnoszą gimnazjali-
ści, biorąc udział w zawodach lekkoatletycznych, pływackich, grają 
w piłkę nożną, siatkową i ręczną. Uczniowie wrażliwi na potrzeby 
innych ludzi mogą realizować się w Szkolnym Klubie Wolonta-
riuszy. Gimnazjaliści pomagają rówieśnikom ze szkoły, ale rów-
nież nawiązali współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
-Wychowawczym w Węgrowie. Organizują zbiórki przyborów 
szkolnych, artykułów pierwszej potrzeby, zabawek. Spędzają 
wspólnie czas. Angażują się również w pomoc dla schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.
Mimo że nasze gimnazjum znajduje się w małej miejscowości, 
dbamy, by uczniowie uczestniczyli w różnorodnych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. Gimnazjaliści oglądają najnowsze pre-
miery kinowe i ciekawe spektakle teatralne, wyjeżdżają na wy-
cieczki edukacyjne, podczas których zwiedzają muzea. W kalen-
darz szkolny na stałe wpisały się Dni Kultury Uczniowskiej, Fes  wal 
Lektur Szkolnych, Europejski Dzień Języków, Fes  wal Pieśni Patrio-
tycznych. Od trzech lat dzięki uczestnictwu w programie „Kibicuj 
z klasą” miłośnicy piłki nożnej z naszej szkoły mogą na żywo oglą-
dać mecze piłki nożnej na stadionie Pepsi Arena w Warszawie. 
Jedną z mocnych stron Gimnazjum im. J. D. Krasińskiego jest wy-
kwalifi kowana, aktywna, kreatywna i otwarta na nowości kadra 
pedagogiczna. Nauczyciele na swoich zajęciach wykorzystują no-
woczesne technologie informacyjne. Wielu ukończyło kursy or-
ganizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych 
znajdujący się w naszej szkole.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   74SWPS_1_sklad_DRUK.indd   74 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Węzły i członkowie sieci ROSE

75

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Od powstania ośrodka przeprowadziliśmy pięć szkoleń: trzy 
(w 2009, 2010 i 2011 r.) poświęcone zastosowaniu technologii in-
formacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy z ucznia-
mi metodą projektu edukacyjnego oraz dwa (w 2012 i 2013  r.) 
mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie 
zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Szkolenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli z naszego regionu.

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Hanna Chojnowska
• Arkadiusz Sokołowski 
• Małgorzata Wyszomierska
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Ośrodek ROSE Żmigród
Joanna Osio

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Żmigrodzie

Geneza ośrodka

W roku szkolnym 2005/2006 nauczycielki naszej szkoły: Jadwiga 
Syrko- Bolaczek, Bożena Szymanowicz i Anna Wołoszyn, wzięły 
udział w II edycji ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem 
TP”, organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej 
oraz Telekomunikację Polską. W ramach programu zrealizowano 
trzy projekty przedmiotowe i jeden wspólny interdyscyplinarny – 
„Układ oddechowy człowieka” http://www.informatyka.mrat.pl/, 
który zdobył nagrodę główną – Grand Prix.
Po zakończeniu projektu z inicjatywy Katarzyny Winkowskiej-Nowak 
(SWPS) i nauczycieli biorących w nim udział powstało Stowarzyszenie 
ROSE. Ośrodek ROSE w Żmigrodzie powstał w 2006 roku. Początko-
wo działały w nim trzy nauczycielki: Bożena Szymanowicz, Jadwiga 
Syrko-Bolaczek, Joanna Osio. Od 2008 roku szkolenia organizowane 
w ramach ROSE prowadzą: Bożena Szymanowicz i Joanna Osio.

Założyciele

• Koordynator ośrodka: Bożena Szymanowicz 
– chemia, matematyka „Procent w życiu codziennym” 
 http://slideplayer.pl/slide/433152/ 

• Jadwiga Syrko-Bolaczek – biologia „Układ krwionośny człowieka”
• Joanna Osio (od 2006) – matematyka, informatyka 

Adres ośrodka

województwo dolnośląskie
ul. Sienkiewicza 6
55-140 Żmigród
tel./fax: 71 385 35 25 
link do strony internetowej szkoły: http://mrat.pl/ 
e-mail szkoły: sekretariat@mrat.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/rosezmigrod/home 
e-mail ośrodka: rose.zmigrod@gmail.com 

Nazwa szkoły Zespół Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Gimnazjum im. Macieja Rataja powstało w 1999 r. Obecnie jest czę-
ścią Zespołu Szkół Dwujęzycznych, w skład którego wchodzi rów-
nież Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. Szkoła liczy około 400 
uczniów. Pracuje w niej 43 nauczycieli. 
Nasza szkoła mieści się w nowoczesnym, czteroskrzydłowym bu-
dynku. Jest w niej 21 przestronnych, dobrze wyposażonych, m.in. 
w tablice interaktywne, sal lekcyjnych, dwie pracownie kompute-
rowe, świetlica oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem i stano-
wiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Od wielu lat 
pracujemy z młodzieżą na pla  ormach edukacyjnych. Początkowo 
była to pla  orma Moodle, obecnie Fronter. Szkoła dysponuje rów-
nież dziennikiem elektronicznym. Możemy pochwalić się też boga-
tym zapleczem sportowym. Należy tu wymienić pełnowymiarową 
halę sportową, siłownię, mini-stadion lekkoatletyczny oraz boisko 
Orlik, które zimą pełni funkcję lodowiska. Przed budynkiem szkol-
nym jest duży, pięknie utrzymany teren rekreacyjny, gdzie ucznio-
wie chętnie spędzają przerwy. Do ich dyspozycji pozostaje również 
dobrze zaopatrzony szkolny sklepik.
Miasto i Gmina Żmigród leży w Kotlinie Żmigrodzkiej, granicząc 
bezpośrednio ze Wzgórzami Trzebnickimi oraz Kotliną Milicką. 
Żmigród został lokowany przez księcia wrocławskiego Henryka III 
w roku 1253. Do najważniejszych zabytków miasta należy Zespół 
Pałacowo Parkowy, którego głównym elementem są ruiny zamku. 
Najstarszą murowaną budowlą znajdującą się na terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego jest zbudowana w roku 1560 wieża obron-
na zwana basztą. W 2008 roku przeprowadzono jej renowację 
i od tego czasu mieszczą się tam: Punkt Informacji Turystycznej, 
sala konferencyjna, sala rycerska oraz apartament hotelowy. Na 
samej górze jest taras widokowy. Całość otoczona jest pięknym 
parkiem, który powstał na przełomie XVIII i XIX wieku.
Nasza gmina może też poszczycić się piękną przyrodą i bogatą 
fauną. Na jej terenie znajduje się Park Krajobrazowy Doliny Bary-
czy, Rezerwat „Stawy Milickie” oraz Rezerwaty Drzewostanowe.

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

9 edycji szkoleń w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – dwie 
edycje, 2012, 2013, 2015

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Bożena Szymanowicz 
– wszystkie edycje 

Jadwiga 
Syrko-Bolaczek 
– (edycja I – 2007)

Joanna Osio 
– wszystkie edycje
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Innowacje 
w szkole

Pla  ormy: Moodle oraz Fronter, klasy dwujęzyczne – w gimna-
zjum i liceum, wspomaganie procesu nauczania z wykorzystaniem 
programu GeoGebra, udział w licznych projektach unijnych, m.in. 
„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim 
systemie edukacji”, „Dolnośląska e-szkoła”, „Uczeń online”, „Mate-
matyka Innego Wymiaru”, „3 Żywioły – woda, ziemia, powietrze”. 

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: 
• Możliwość oferowania corocznych, bezpłatnych szkoleń na-

uczycielom naszego powiatu;
• Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z ca-

łego kraju;
• Zapewnienie przedstawicielom ośrodka udziału w kursach 

i szkoleniach doskonalących z zakresu wykorzystania pla  or-
my Moodle oraz TIK w nauczaniu;

• Wsparcie w zakresie przygotowania do prowadzenia szkoleń.
Co ośrodek dał ROSE: wsparcie w tworzeniu materiałów szkole-
niowych i prowadzeniu kursów.

Inne działania 
ośrodka Organizacja Lokalnej Konferencji GeoGebry w maju 2010 roku.
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Ośrodek ROSE Żnin
Edyta Purczyńska

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Żninie

Geneza ośrodka

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele naszego gimnazjum: 
Edyta Purczyńska, Jacek Antkowiak i Marek Wilgórski, wzięli udział 
w II edycji ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem TP”, 
organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz 
Telekomunikację Polską. W ramach programu zrealizowano trzy 
projekty przedmiotowe i jeden wspólny interdyscyplinarny –
„Miejsca godne obejrzenia na Pałukach”.
Po zakończeniu projektu z inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-
-Nowak (SWPS) i nauczycieli biorących w nim udział powstało 
Stowarzyszenie ROSE. W ROSE Żnin (powstałym w 2006 roku) 
początkowo działali nauczyciele: Edyta Purczyńska i Jacek Ant-
kowiak. Od 2012 roku szkolenia organizowane w ramach ROSE 
prowadzą: Edyta Purczyńska i Bernadeta Kłoniecka.

Założyciele Edyta Purczyńska – nauczyciel matematyki i informatyki, koor-
dynator ośrodka

Adres ośrodka

województwo kujawsko-pomorskie
ul. 1 Stycznia 17
88-400 Żnin
tel./fax: 52 3031113
link do strony internetowej szkoły: http://www.pg1.znin.pl
e-mail szkoły: sekretariat@pg1.znin.pl
link do strony internetowej ośrodka: 
https://sites.google.com/site/osrodekroseznin/
e-mail ośrodka: znin.rose@gmail.com

Nazwa szkoły Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina 

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Publiczne Gimnazjum nr 1 znajduje się w miejscowości Żnin, 
stolicy Pałuk, miasta, które położone jest w województwie ku-
jawsko-pomorskim nad jeziorami: Żnińskim Dużym i Małym oraz 
rzeką Gąsawką. Szkoła powstała w 1997 r. Uczęszcza do niej 464 
uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 60 nauczycieli. Szkoła 
jest nowoczesna, posiada dwie pracownie komputerowe, poza 
tym nauczyciele na co dzień, podczas swoich lekcji wykorzystują 
pełen pakiet mul  medialny (komputery, stałe łącza interneto-
we, projektory stanowią podstawowe wyposażenie niemalże 
wszystkich sal). Do dyspozycji uczniów oddano również szkol-
ną bibliotekę, która składa się z dwóch pomieszczeń. Jednym 
z nich jest czytelnia wyposażona w księgozbiór podręczny i zbio-
ry specjalne. Oba pomieszczenia mają stanowiska komputerowe 
z dostępem do internetu. Szkolna świetlica wyposażona została 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, stół billardowy oraz kon-
sole gier. Uczniowie mają też do dyspozycji boisko szkolne, salę 
gimnastyczną, salkę do tańca oraz salę billardową.
Gimnazjum kształci na wysokim poziomie, co gwarantuje bardzo 
dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz 
życia we współczesnym świecie. Spośród wielu szkół na terenie 
powiatu żnińskiego wyróżnia się licznymi osiągnięciami w sferze 
artystycznej i sportowej. Uczniowie mogą poszczycić się sukce-
sami w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Szkoła od początku swojego 
istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wszech-
stronnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija zainteresowania, 
szuka młodych talentów i wspiera młodzież obdarzoną wybitnymi 
zdolnościami twórczymi w różnych dziedzinach. Szkoła promuje 
się w środowisku lokalnym. Ma w swoim kalendarium m.in. udział 
w Międzynarodowym Fes  walu „Kultura bez tłumacza”, organi-
zację II Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT 
w Żninie. Poza tym uczestniczyła w różnorodnych projektach, 
chociażby „Szkoła z klasą”, „Lego”, „Cogito”, „Ago”, „Nauczyciel 
z klasą” oraz „Uczeń z klasą”. Od 2008 roku posiada własną plat-
formę e-learningową, gdzie uczniowie mogą poszerzać wiedzę 
z różnych przedmiotów oraz rozwijać swoje zainteresowania. 
W październiku 2013 r. szkoła miała zaszczyt gościć Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który uświetnił 
swą obecnością inaugurację II edycji Programu Dokształcania Kadr 
Oświaty pn.„Klucz do uczenia”, autorstwa kujawsko-pomorskiego 
samorządu wojewódzkiego. Wiosną 2014 wizytę złożyła również 
Małżonka Prezydenta RP pani Anna Komorowska, która uczestni-
czyła w konferencji „Kobiety Pałuk – wczoraj, dziś, jutro”, odby-
wającej się w naszej szkole. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie to 
przede wszystkim szkoła patrząca w przyszłość, ale z poszanowa-
niem tradycji i lokalnych obyczajów, to „szkoła tętniąca Żninem”.
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Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

2007, 2009, 2010, 2012

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Edyta Purczyńska 
(edycja I, III, IV, VI)

Jacek Antkowiak 
(edycja I, III, IV)

Bernadeta Kłoniec-
ka (edycja VI)

Innowacje 
w szkole

Wspomaganie nauczania z wykorzystaniem pla  ormy Moodle, 
wykorzystanie GeoGebry na lekcjach matematyki.

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi:
Dzięki współpracy z ROSE doskonalimy umiejętności wykorzy-
stania TI w pracy edukacyjnej, mamy możliwość organizowania 
szkoleń dla nauczycieli z naszego powiatu, uczestnictwa w mię-
dzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych konferencjach oraz 
wymiany doświadczeń między nauczycielami. W szkole została 
założona szkolna pla  orma e-learningowa Moodle, gdzie współ-
tworzone są kursy wspomagające proces edukacji.
Co ośrodek dał ROSE: wsparcie w tworzeniu materiałów szkole-
niowych i prowadzeniu kursów.
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Ośrodki, które zakończyły działalność

Ośrodek ROSE Niemodlin
Teresa Zielińska

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Niemodlinie

Geneza ośrodka
Ośrodek powstał w 2006, inicjatorkami założenia były nauczy-
cielki które w roku szkolnym 2005/2006 brały udział w II edycji 
szkolenia „Edukacja z Internetem TP”, prowadzonego przez SWPS 
w Warszawie.

Założyciele • Beata Oleksa – nauczycielka geografi i – koordynator ośrodka
• Kinga Starczynowska – nauczycielka języka angielskiego

Adres ośrodka

województwo opolskie
ul. Reymonta 9
49-100 Niemodlin
tel./fax: 77 460 63 96 
link do strony internetowej szkoły: gimniemodlin.w.interia.pl
e-mail szkoły: gimniemodlin@interia.pl

Nazwa szkoły Publiczne Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie 

Informacje 
ogólne o szkole

Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”, a także brała udział w Pro-
gramie SOCRATES COMENIUS – Międzynarodowy Program Part-
nerstwa Szkół „Prawa Dziecka w Wielokulturowej Europie”.
Niestety 27 marca 2008 roku, Rada Powiatu Opolskiego podjęła 
Uchwałę nr XIII/81/08, na mocy której zlikwidowano Publiczne 
Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie. Uczniowie mie-
li kontynuować naukę w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. W związku z likwidacją 
szkoły, ośrodek został przeniesiony do Publicznego Gimnazjum 
w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Szkolenia przeprowadzono w trzech edycjach:  2007, 2008, 2009
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Osoby 
prowadzące 
szkolenia

Beata Oleksa 
– trzy edycje (2007, 2008, 2009)

Kinga Starczynowska 
– dwie edycje (2007 i 2008)

Inne informacje

W związku z likwidacją szkoły, ośrodek został przeniesiony do Pu-
blicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego 
w Niemodlinie. Jednak w 2009 roku zakończył swoją działalność. 

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego 
w Niemodlinie
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Ośrodek ROSE Nysa
Witold Tomaszewski

Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Nysie

Geneza ośrodka

Udział w szkoleniu „Edukacja z Internetem TP”, przeprowadzonym 
przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, był jed-
nym z najciekawszych doświadczeń w mojej pracy zawodowej. 
Wszystko zaczęło się we wrześniu 2004 roku. Wraz z grupą nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Nysie znalazłem się w siedzibie SWPS na warszawskiej Pradze. 
Tam profesor Andrzej Nowak przedstawił plan szkolenia. Głównym 
celem przedsięwzięcia, miało być zapoznanie nas z możliwościami 
zastosowania metody projektu oraz technologii informatycznych 
w nauczaniu przedmiotowym. Po serii wykładów wprowadzają-
cych zostaliśmy podzieleni na zespoły przedmiotowe, gdzie pra-
cowaliśmy nad szczegółami naszych dalszych działań. Znalazłem 
się w grupie matematyczno-przyrodniczej prowadzonej przez 
dr Katarzynę Winkowską-Nowak. 
Już po pierwszym cyklu zajęć wiedziałem, że jest to szkolenie zupeł-
nie niepodobne do innych. Uwagę zwracało olbrzymie zaangażo-
wanie wszystkich prowadzących zarówno pracowników akademic-
kich, jak i przydzielonych do pomocy studentów. Traktowano nas 
bardzo życzliwie i otaczano wszechstronną opieką. I było bezpłatne. 
Całość została tak pomyślana, że zasadniczą część szkolenia mie-
liśmy odbyć w macierzystych szkołach. Tam, po sformułowaniu 
tematu projektu, należało wraz z młodzieżą zorganizować jego 
realizację. Uczniów trzeba było podzielić na zespoły i przydzielić 
zadania wynikające z programu nauczania. Nauczyciel pozostawał 
opiekunem projektu. Nadzorował pracę grup, pilnował harmono-
gramu wykonywanych czynności oraz służył radą i pomocą. Działa-
nia wieńczyła publiczna prezentacja uzyskanych wyników. A efekty 
pracy zespołów uczniowskich, my nauczyciele, przedstawialiśmy 
w Warszawie jako rezultat i podsumowanie szkolenia. Prezenta-
cje miały charakter konkursowy i były oceniane przez niezależny 
zespół ekspertów. W kwietniu 2005 roku nastąpiło uroczyste za-
kończenie szkolenia, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów.
Już w czasie trwania kursu docierały do nas wiadomości, że czynio-
ne są starania o jego powtórzenie w następnym roku. Co więcej, 
istniała szansa, że niektórzy uczestnicy pierwszego szkolenia zosta-
ną zaproszeni do udziału w drugim jako moderatorzy. Tak też się 
stało. Z grupy prowadzonej przez Katarzynę Winkowską-Nowak 
propozycje otrzymali: Monika Niemczyk, Edyta Pobiega oraz Witold 
Tomaszewski. Ze szkoły w Nysie zaangażowana została Małgorzata 
Salachna. Jednocześnie dyrektorka szkoły w Nysie, pani Małgorza-
ta Leśniewska zaproponowała udział w szkoleniu kolejnym dwóm 
osobom. Odbyło się ono w okresie od października 2005 roku do 
marca 2006 roku, a jedną z głównych nagród uzyskała w nim Mag-
dalena Gromuł ucząca w Nysie języka angielskiego. Zrealizowała 
projekt związany z Hamletem i w nagrodę, wraz z trzema uczenni-
cami wzięła udział w rejsie żeglarskim po wodach Chorwacji.
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Geneza ośrodka

Tym samym mieliśmy w szkole już pięć osób, które odbyły szko-
lenie edukacyjne w SWPS w Warszawie. 
Drugie szkolenie było ważne także z innych powodów. To po jego 
zakończeniu wśród uczestników narodził się pomysł, by powo-
łać w szkołach w Polsce ośrodki do szkolenia nauczycieli metodą 
opracowaną w SWPS. To także podczas tej edycji zaczęliśmy sto-
sować metody e-learningowe jako wsparcie szkolenia realnego. 
Skuteczność działania, to kolejny element wyróżniający projekt 
„Edukacja z Internetem TP”. Po dwóch edycjach kursu zrealizo-
wanych w Warszawie, w 2006 roku zaczęły funkcjonować pierw-
sze pozawarszawskie ośrodki szkoleniowe, które później przyjęły 
wspólną nazwę ROSE. Taki Ośrodek powstał też w Nysie, a jego 
baza znajdowała się w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, dzisiaj przemianowanego na Ze-
spół Szkół i Oświatowych. Stało się to możliwe dzięki życzliwości 
dyrektorki szkoły Małgorzaty Leśniewskiej, a także dlatego, że 
w Zespole pracowała grupa nauczycieli, którzy odbyli szkolenie 
w Warszawie i tam zdobyli niezbędne doświadczenie. I tak, Mag-
dalena Gromuł wyspecjalizowała się w zakresie obsługi pla  ormy 
Moodle, Małgorzata Gryll i Małgorzata Salachna uczyły metod 
projektu, Władysław Sosulski zajmował się technologiami infor-
macyjnymi a Witold Tomaszewski koordynował pracę Ośrodka.

Założyciele
Nauczycielki: języka angielskiego – Magdalena Gromuł, biologii 
– Małgorzata Gryll, geografi i – Małgorzata Salachna a także na-
uczyciele: informatyki – Władysław Sosulski oraz fi zyki i mate-
matyki – Witold Tomaszewski 

Adres ośrodka

województwo opolskie
ul. Rodziewiczówny 1
48-303 Nysa
tel./fax: +48 77 431 04 66 67
link do strony internetowej szkoły: http://rolniknysa.pl
e-mail szkoły: zsr_nysa@wodip.opole.pl

Nazwa szkoły Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

Zdjęcie ośrodka
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Informacje 
ogólne o szkole

Placówka powstała ponad 60 lat temu jako szkoła o charakterze 
technicznym, kształcąca w zawodach rolniczych. Dzisiaj w skład 
Zespołu wchodzą liceum ogólnokształcące oraz technika: rolni-
cze, weterynaryjne, technologii żywności. 

Szkolenia 
przeprowadzone 
w ramach 
Małego ROSE

Po jednym w latach: 2007, 2008, 2009 

Osoby 
prowadzące 
szkolenia

• Magdalena Gromuł – wszystkie edycje
• Małgorzata Gryll (2007 i 2008)
• Anna Pańczyszyn (2009)
• Małgorzata Salachna (2007 i 2008)
• Władysław Sosulski – wszystkie edycje 
• Witold Tomaszewski – wszystkie edycje

Innowacje 
w szkole

Zwrócenie uwagi na nowoczesne metody pracy dydaktycznej 
wykorzystującej technologie informacyjne i metodę projektu 
edukacyjnego

Korzyści 
ze współpracy 

Co ROSE dało ośrodkowi: 
W latach 2004-2009 udział w szkoleniach „Edukacja z Interne-
tem TP” oraz ROSE wzięło udział około 11 nauczycieli, a około 
300 uczniów zapoznało się z metodą projektu edukacyjnego
Co ośrodek dał ROSE: 
bazę lokalową i wsparcie organizacyjne 

Współpraca 
ośrodka 
z instytucjami 
lokalnymi

Sprawozdania z działalności Ośrodka kierowano do władz oświa-
towych w mieście, gminie, powiecie i województwie

Inne działania 
ośrodka Udział w warszawskim projekcie szkolenia z GeoGebry

Inne informacje

Począwszy od 2007 roku, przez trzy kolejne lata, przeprowa-
dziliśmy w Nysie trzy edycje szkoleń wzorowanych na „Edukacji 
z Internetem TP” i realizowanych w oparciu o opracowane tam 
materiały. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad naszą pra-
cą sprawowała dr Katarzyna Winkowska-Nowak. Znaczącego 
wsparcia udzielała SWPS, która udostępniała swoją pla  ormę 
e-learningową. Wszystkie materiały i instrukcje wykorzystywa-
ne podczas szkolenia miały charakter autorski i były opracowy-
wane przez nauczycieli. W Ośrodkach kontynuowana była głów-
na idea projektu, czyli: zapoznania i wyposażenia nauczycieli 
w podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, po-
sługiwania się programami biurowymi, wykorzystania Moodle 
oraz zastosowania metody projektu edukacyjnego w nauczaniu 
przedmiotowym. We wspomnianym okresie szkolenie w Nysie 
ukończyło 43 nauczycieli. 
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Inne informacje

Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia z roku 2009, które było 
ostatnim, jakie wykonaliśmy w Nysie. Jednocześnie podczas tego 
szkolenia naszą kadrę zasiliła Anna Pańczyszyn, nauczycielka bio-
logii i absolwentka naszego kursu z roku 2008.
Na zakończenie tej krótkiej relacji z powstania i działalności Ośrod-
ka ROSE w Nysie, pragnę powrócić do wątku osobistego. Chcę 
powiedzieć o korzyściach, które odniosłem z kilkuletniej współ-
pracy z SWPS w Warszawie. Za najważniejszą uważam możliwość 
poznania wspaniałych ludzi oraz wspólnej z nimi pracy. Myślę tu-
taj przed wszystkim o Katarzynie Winkowskiej-Nowak, Andrzeju 
Nowaku i Teresie Zielińskiej. Od każdej z tych osób wiele się na-
uczyłem i każda z nich była dla mnie inspiracją do dalszych dzia-
łań. Warszawskie szkolenia pozwoliły mi wziąć udział w licznych 
wykładach i warsztatach. Organizowanie pracy nyskiego Ośrodka 
ROSE było dla mnie nowym i ciekawym doświadczeniem zawo-
dowym.
Bardzo mnie cieszy poznanie programu GeoGebra pozwalające-
go znakomicie wspierać naukę matematyki oraz fi zyki. 
I na koniec, wspomnę tylko, że siedziba Szkoły Wyższej Psycholo-
gii Społecznej w Warszawie mieści się zaledwie kilku przecznic od 
ulicy Podskarbińskiej, na której przed wojną mieszkał mój ojciec. 
Za wszystko to jestem bardzo wdzięczny organizatorom i uczest-
nikom projektu „Edukacja z Internetem T P” oraz ROSE.
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2.2. Członkowie Stowarzyszenia ROSE

Katarzyna Pobiega

Na początku maja 2015 roku Stowarzyszenie ROSE liczyło 37 członków. Poniżej przedsta-
wiono ich sylwetki oraz zaprezentowano formy współpracy ze Stowarzyszeniem.

Renata Baron

Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2009 roku. Jest związana z ośrod-
kiem ROSE Kowalew jako nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy 
o społeczeństwie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie. In-
teresuje się historią oraz geografi ą. W ramach Stowarzyszenia ROSE 
prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania technolo-
gii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Jest również współ-
organizatorem Lokalnych Konferencji GeoGebry i ROSE w Kowalewie. 
E-mail: renatakielbasa@wp.pl

Małgorzata Baron-Galewska

Wraz z grupą nauczycieli uczestniczących w II edycji zorganizowanego 
przez SWPS i TP szkolenia „Edukacja z Internetem TP” współuczestni-
czyła w tworzeniu ROSE – Regionalnych Ośrodków Szkoleń E-learnin-
gowych. Związana jest z ROSE Kowalew od 2008. Jest nauczycielem 
dyplomowanym geografi i i informatyki w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Kowalewie, pilotem wycieczek oraz instruktorem krajoznawstwa 
PTTK. W szkole korzysta z pla  ormy Moodle w nauczaniu informa-
tyki. W Stowarzyszeniu ROSE prowadzi kursy z zakresu zastosowania 
technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy 

metodą projektu edukacyjnego. Jest również współorganizatorem lokalnych konferen-
cji GeoGebry i ROSE. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: 
Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako jedna ze współprowadzą-
cych (projekt fi nansowany z funduszy norweskich). E-mail: gosiabaron@wp.pl
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Janusz Bis

Jest członkiem ROSE od 2013. Nauczyciel matematyki, obecnie 
zajmuje stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej 
Woli. Jest certyfi kowanym ekspertem GeoGebry i współpracuje 
z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS, m.in. jako współ-
autor kursu „GeoGebra dla nauczycieli szkół podstawowych”. Pro-
wadził warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 
na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry (III i IV). Jest współau-
torem książek: „GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja” 

oraz „Matematyka z GeoGebrą”. Współpracował przy tworzeniu „Innowacyjnego pro-
gramu nauczania matematyki dla gimnazjów” jako współtwórca apletów, scenariuszy 
i skryptów dla uczniów. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: 
Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” (projekt fi nansowany z fun-
duszy norweskich) w ROSE Stalowa Wola. Jest ekspertem wchodzącym w skład komisji 
egzaminacyjnych i kwalifi kacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
zawodowy. Ponadto pracuje jako egzaminator: sprawdzianu w sześcioletniej szkole pod-
stawowej, egzaminu w gimnazjum i egzaminu maturalnego z matematyki. Interesuje się 
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, które można wykorzystać w nauczaniu 
matematyki. E-mail: janusz_bis@wp.pl

 dr Wojciech Borkowski

Do Stowarzyszenia ROSE dołączył w 2009 roku. Jest adiunktem w Szko-
le Wyższej Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jest biologiem, ale od lat jego głównym zajęciem jest tworzenie na-
ukowych programów komputerowych, głównie tzw. mikrosymulacji. 
Specjalizuje się układach złożonych i symulacjach komputerowych. 
Współtwórca licznych aplikacji, w tym zespołowego dzieła – pierwsze-
go w Polsce komputerowego klucza do roślin naczyniowych – „Flora 
ojczysta”. Na początku swojej pracy zawodowej był nauczycielem in-
formatyki w LO w Pruszkowie. Redaktor i administrator portalu „Me-

metyka.pl”, obecnie pod adresem memetyka.us.edu.pl. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” – pro-
jekt fi nansowany z funduszy norweskich. E-mail: wborkowski@swps.edu.pl
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Urszula Borucińska

Nauczycielka matematyki w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema 
w Koszalinie. Do Stowarzyszenia dołączyła w 2011 roku, jest zwią-
zana z ośrodkiem ROSE Koszalin. Uczestniczka Ogólnopolskich Kon-
ferencji GeoGebry (I-III). W 2011 roku uczestniczyła w szkoleniu 
z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu 
przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego, które 
w edycjach VI i VII współprowadziła. Współorganizowała Konferen-
cję GeoGebry w Koszalinie w maju 2011 r., na której współprowa-
dziła warsztaty dla nauczycieli. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania 

edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” 
jako jedna ze współprowadzących. E-mail: urszulaborucinska@wp.pl

Mirosław Gil

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, 
przewodniczący zespołu egzaminatorów maturalnych w Kłodzku. 
Certyfi kowany ekspert GeoGebry, członek stowarzyszenia ROSE od 
2013 r., założyciel ośrodka ROSE w Kłodzku. Współpracuje z War-
szawskim Centrum GeoGebry. Współautor kursu GeoGebry dla na-
uczycieli szkół ponadgimnazjalnych, współprowadzący na pla  ormie 
e-learningowej kursy dla nauczycieli: dla początkujących, średnioza-
awansowany i dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Współpro-

wadzący warsztaty dla nauczycieli na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry (II-V). 
Współautor publikacji „Matematyka z GeoGebrą” pod redakcją Edyty Pobiegi, Roberta 
Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak. Organizator dwóch Lokalnych Konferencji GeoGe-
bry w Kłodzku. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie 
dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako jeden ze współprowadzących. Jest 
jednym z nauczycieli wdrażających „Innowacyjny program nauczania matematyki dla li-
ceów ogólnokształcących”. E-mail: miroslaw.gil@gmail.com
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Bernadeta Kłoniecka

Dyplomowany nauczyciel informatyki, religii, terapeuta zajęcio-
wy, oligofrenopedagog, instruktor teatralny. Pracuje w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Żninie im. 750-lecia Miasta Żnina. Członek 
Stowarzyszenia ROSE od 2012 roku, związana z ośrodkiem ROSE 
w Żninie. W ramach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla 
nauczycieli dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych 
w nauczaniu przedmiotowym. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzysta-
nia TIK w szkołach” jako jedna ze współprowadzących. Interesuje 

się podróżowaniem, nowoczesnymi rozwiązaniami w nauczaniu, w szczególności zasto-
sowaniem TIK. E-mail: bkloniecka@gmail.com

Janina Konieczna

Członek Stowarzyszenia ROSE od 2013 roku. Dyplomowany nauczy-
ciel matematyki w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, egzaminator 
maturalny z matematyki. Interesuje się wykorzystaniem komputera 
i programów GeoGebra i Cabri na lekcjach matematyki oraz turysty-
ką i dobrą książką. Współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGe-
bry przy SWPS, jest certyfi kowanym ekspertem i trenerem GeoGe-
bry. Jest również członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. 
Czynnie uczestniczyła w Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry, 
gdzie prowadziła warsztaty (IV i V). Opracowywała materiały (wy-

brane aplety, scenariusze i skrypty dla uczniów) w ramach projektu „Innowacyjny pro-
gram nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”. Uczestniczyła w projekcie 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach” – jako uczestnik szkolenia w ROSE Tymbark. Przygotowała i prowadziła kon-
ferencję „Jak z GeoGebrą można pokazać matematykę” dla nauczycieli matematyki szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego. Jak sama mówi, dzięki Stowarzyszeniu 
ROSE poznała wspaniałych nauczycieli matematyki z różnych rejonów Polski, z którymi 
może wymieniać doświadczenia w zakresie nauczania matematyki oraz wykorzystania 
programu GeoGebra na lekcjach matematyki. E-mail: konieczna.janina7@gmail.com
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Magdalena Kret

Nauczyciel języka francuskiego, nauczyciel wspomagający w klasach 
integracyjnych, logopeda, terapeuta zajęciowy. Pracuje w Zespole 
Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie. Jest nauczycielem dyplo-
mowanym, egzaminatorem maturalnym z języka francuskiego. Czło-
nek Stowarzyszenia ROSE od 2009 r., współzałożycielka Ośrodka ROSE 
w Koszalinie w 2009 r. Wraz z innymi nauczycielami ze swojej szkoły, 
w 2009 r. ukończyła szkolenie „Wyzwania edukacji doby Internetu: 
tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”. Współ-
prowadziła szkolenia z zakresu zastosowania technologii informacyj-

nych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego, w edycjach: 
IV, V, VI i VII. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla 
sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako jedna ze współprowadzących. Interesuje 
się Francją i technologiami informatycznymi. E-mail: kretmagda@gmail.com

Joanna Leszek

Od ponad dwudziestu lat uczy matematyki w Zespole Szkół Technicz-
nych w Puławach. Jest nauczycielem dyplomowanym, certyfi kowa-
nym ekspertem i trenerem GeoGebry. Od wielu lat jest egzamina-
torem maturalnym, pełniącym obowiązki przewodniczącej zespołu 
oceniającego. Współautorka dwóch książek wydanych przez Wy-
dawnictwo Akademickie SEDNO: GeoGebra. Innowacja edukacyjna 
– kontynuacja pod redakcją Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Edyty 
Pobiegi i Roberta Skiby, 2013 i Matematyka z GeoGebrą pod redakcją 
Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak, 2014. 

Członek Stowarzyszenia ROSE od 2013 r. W ramach stowarzyszenia zajmuje się propa-
gowaniem GeoGebry (prowadziła warsztaty dla uczestników Ogólnopolskich Konferencji 
w latach 2012-2014 oraz Lokalnych Konferencji w Lublinie w 2013 i 2014 r.) oraz techno-
logii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu – uczeniu się. Współautorka poradnika 
metodycznego dla nauczycieli, autorka wybranych apletów, scenariuszy lekcji i skryptów 
dla ucznia w ramach projektu „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów 
ogólnokształcących” współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie 
Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”. Lubi jazdę na rowe-
rze i piesze wędrówki. E-mail: joanleszek@poczta.onet.pl
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Monika Matuszak

Dyplomowany nauczyciel biologii i języka angielskiego w Gimnazjum nr 
56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu. Do Stowarzyszenia ROSE wstą-
piła w 2013 roku, jest związana z ośrodkiem w Poznaniu. Interesuje się 
nauką języków obcych, podróżowaniem, nowoczesnymi rozwiązania-
mi w nauczaniu, w szczególności zastosowaniem TIK. Współprowa-
dząca szkolenia z zakresu zastosowania technologii informacyjnych 
w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyj-
nego w 2012 i 2013 r. Podczas konferencji EWCOME 2014 współpro-
wadziła wykład i warsztaty dla nauczycieli. Uczestniczy w projekcie 

„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach” jako jedna z prowadzących. Przyłączyła się do ROSE, ponieważ spodobała 
się jej idea dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami oraz włączanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych do nauczania. E-mail: monikakmatuszak@gmail.com

Agata Matuszczak

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jest nauczycielką dyplomowaną, egzaminatorem mate-
matyki egzaminu gimnazjalnego i matury. Nauczycielka matematyki 
w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy. 
Członek stowarzyszenia ROSE od 2013 r., związana z ośrodkiem ROSE 
Bydgoszcz, którego jest koordynatorem. Współpracuje z Warszaw-
skim Centrum GeoGebry przy SWPS od 2012 roku. Jest Certyfi ko-
wanym ekspertem i trenerem GeoGebry. Od 2013 roku prowadziła 
warsztaty na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry oraz wykład 

i warsztaty dla nauczycieli na Konferencji GeoGebry i ROSE w Kowalewie. Na konferen-
cji EWCOME 2014 prowadziła zajęcia dla nauczycieli z zakresu GeoGebry. Współautorka 
publikacji dotyczących GeoGebry – GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja oraz 
Matematyka z GeoGebrą. Autorka licznych apletów na GeoGebraTube: tube.geogebra.
org/agama. Współautorka i prowadząca „Kurs zaawansowany GeoGebry” oraz współ-
prowadząca kursu „Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze 5”. Autorka nakładek na programy 
nauczania matematyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wybranych 
apletów, scenariuszy lekcji i skryptów dla ucznia w ramach projektów: „Innowacyjny pro-
gram nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program na-
uczania matematyki dla gimnazjów”, współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edu-
kacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”. E-mail: 
agama6@wp.pl
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Przemysław Matyśniak

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Jest egzaminatorem 
w zawodzie technik informatyk. Współpracuje z SWPS od roku 2013, 
w tym samym roku dołączył do Stowarzyszenia ROSE. Uczestniczy 
w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla 
sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako jeden z prowa-
dzących, a zarazem koordynator ośrodka ROSE w Szczecinku. Inte-
resuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu 
przedmiotów informatycznych. E-mail: p.matysniak@gmail.com

Jerzy Mil

Członek stowarzyszenia ROSE od 2010 roku. Nauczyciel matematyki 
i informatyki w Gimnazjum nr 1 im. biskupa Ignacego Krasickiego 
w Radymnie. Trener i ekspert GeoGebry. Czuje się w pełni huma-
nistą, dlatego jego zainteresowania daleko wykraczają poza wyko-
nywany zawód. Nie tylko matematyka czy informatyka, nie tylko 
nauki ścisłe, ale również historia, literatura, teologia. Prowadził za-
jęcia na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry (I-V) i Lokalnych 
(w Lublinie i Radomiu). Współautor książek o GeoGebrze – Geo-
Gebra: Wprowadzenie innowacji edukacyjnej, GeoGebra. Innowacja 

edukacyjna – kontynuacja oraz Matematyka z GeoGebrą, współautor materiałów (sce-
nariuszy, apletów i skryptów dla ucznia) w projektach „Innowacyjny program nauczania 
matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania mate-
matyki dla gimnazjów”. Jeden z najaktywniejszych twórców materiałów na GeoGebraTu-
be. Autor i prowadzący kursów e-learningowych: „3D w GeoGebrze”, późniejszy „Widok 
Grafi ki 3D w GeoGebrze 5” oraz „Kursu zaawansowanego GeoGebry”. Tłumaczy na język 
polski elementy witryny GeoGebraTube. E-mail: mil0@poczta.onet.pl
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Grzegorz Niemczyk

Jeden z założycieli Stowarzyszenia ROSE. Od 2008 roku współpro-
wadzący Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych przy I LO im. 
Stanisława Staszica w Chrzanowie. W ramach Stowarzyszenia ROSE 
prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania techno-
logii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. 
E-mail: decklen@o2.pl

Monika Niemczyk

Dyplomowany nauczyciel matematyki w I LO im. Stanisława Sta-
szica w Chrzanowie, egzaminator maturalny. Organizator i koordy-
nator Szkolnego Ośrodka ROSE w I LO w Chrzanowie. Od samego 
początku, czyli od roku 2004, brała udział w szkoleniach w SWPS-
-ie w Warszawie w ramach programu „Edukacja z Internetem TP”, 
najpierw jako uczestnik szkolenia w ramach I edycji (zdobywając 
nagrodę za swój projekt przedmiotowy, a także za projekt szkolny), 
a następnie jako współtworząca i współprowadząca II edycję pro-
gramu wraz z kadrą naukową SWPS w Warszawie. W marcu 2006 

roku weszła w skład grupy nauczycieli inicjujących pomysł tworzenia ROSE. Certyfi ko-
wany ekspert i trener GeoGebry. Od 2008 roku współpracuje z Warszawskim Centrum 
GeoGebry. Współautorka i współprowadząca e-learningowego kursu średniozaawan-
sowanego GeoGebry, uczestnik i współprowadząca Ogólnopolskie (I, II, IV) i Lokalne 
Konferencje GeoGebry (w Jaworznie i Kowalewie). Współautorka publikacji GeoGebra: 
wprowadzenie innowacji edukacyjnej. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji 
w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako jedna 
ze współprowadzących. E-mail: monika-niemczyk@o2.pl
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prof. dr hab. Andrzej Nowak

Jeden z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia ROSE. Psy-
cholog i jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej, 
a w szczególności tzw. „dynamicznej teorii wpływu społecznego”. 
Pionier i ekspert w dziedzinie stosowania symulacji komputero-
wych w naukach społecznych. Jest profesorem Uniwersytetu War-
szawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Florida Atlan  c 
University. Jest także jednym z założycieli Instytutu Studiów Spo-
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Ośrodkiem 
Badania Układów Złożonych. Specjalizuje się w łączeniu informa-

tyki i nauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów 
psychologicznych i społecznych. Autor i współautor wielu publikacji zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych, np. Szkoła w dobie Internetu. Jest członkiem zespołu Akade-
mickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych na wydziale Psychologii Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Profesor działa też aktywnie „na styku 
Nauki i Sztuki”. Między innymi był współtwórcą wystawy „Niezwykle Rzadkie Zda-
rzenia / Dystrybucja Nooawangardy” w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski. Profesor aktywnie, choć amatorsko uprawia triatlon – startował 
w licznych zawodach w kraju i zagranicą, m.in. w Mistrzostwach Polski. Jego hobby to 
żeglarstwo, wind-surfi ng, nurkowanie, gotowanie. Kierownik, opiekun merytoryczny 
lub współtwórca wielu projektów krajowych i zagranicznych, np. „Innowacyjny pro-
gram nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”, „Innowacyjny program 
nauczania dla gimnazjów”, „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci 
liderów wykorzystania TIK w szkołach”. E-mail: andrzejn232@gmail.com

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   96SWPS_1_sklad_DRUK.indd   96 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Węzły i członkowie sieci ROSE

97

Joanna Osio

Nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkół Dwujęzycz-
nych w Żmigrodzie. Ukończyła studia magisterskie w zakresie ma-
tematyki nauczycielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, Studia 
Podyplomowe w zakresie Informatyki na Uniwersytecie Wrocław-
skim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowanie kadry do 
prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, organizowane 
przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski. Jed-
na z założycieli Stowarzyszenia ROSE, związana z ośrodkiem ROSE 
w Żmigrodzie. Opracowuje materiały i prowadzi szkolenia z zakresu 

zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy meto-
dą projektu edukacyjnego, współpracowała z Federacją Inicjatyw Oświatowych w ramach 
projektu „Mazowieckie Małe Przedszkola”. Współautorka kursów GeoGebry dla począt-
kujących oraz dla nauczycieli gimnazjum i zarazem współprowadząca te kursy. Współpra-
cuje z SWPS od 2005 roku i z Warszawskim Centrum GeoGebry od początku jego istnienia. 
Trener i ekspert GeoGebry, współautorka książek: GeoGebra: wprowadzanie innowacji 
edukacyjnej, 2011 oraz Matematyka z GeoGebrą, 2014 r. Prowadząca zajęcia w ramach 
Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry (I-V). Współorganizatorka Lokalnej Konferencji 
GeoGebry w Żmigrodzie, prowadząca warsztaty podczas Lokalnych Konferencji GeoGe-
bry w Kowalewie (2009, 2014) i Poznaniu (2011 r.). Współautorka materiałów (apletów, 
scenariuszy i skryptów dla ucznia) „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla 
gimnazjów”. Interesuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu mate-
matyki. Jej hobby to szachy. E-mail: joanna.osio@gmail.com

Edyta Pobiega

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku 
Matematyka. Dodatkowo ukończyła Studium Podyplomowe w zakre-
sie matematyki z informatyką (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kiel-
cach), Studia Podyplomowe „Doskonalenie nauczycieli informatyki” 
(Politechnika Świętokrzyska), Studia Podyplomowe „Przygotowanie 
kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” (Uni-
wersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński). Nauczycielka 
matematyki w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chrep-
towicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestniczka pierwszej edycji 

szkoleń w ramach projektu realizowanego przez SWPS, we współpracy z Telekomunika-
cja Polską „Edukacja z Internetem TP” w roku szkolnym 2004/2005. W drugiej edycji była 
moderatorem grupy matematyków pod kierunkiem dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak 
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oraz dr Ludmiły Rycielskiej. Jest pomysłodawcą kontynuacji współpracy ze SPiK/SWPS po 
zakończeniu szkoleń TP. Współzałożycielka Stowarzyszenia ROSE, III kadencję jest człon-
kiem zarządu stowarzyszenia i pełni funkcję sekretarza. Związana z Ośrodkiem ROSE 
w Ostrowcu Św. Prowadziła zajęcia w ramach szkoleń ROSE w ośrodku w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Uczestniczka projektu „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Tworzenie 
trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”. Współtworzyła koncepcję projektu, 
organizowała i prowadziła zajęcia podczas stacjonarnych seminariów w siedzibie SWPS 
w Warszawie, koordynowała zajęcia e-learningowe dla całości projektu i prowadziła 
szkolenia w grupach. Współzałożyciel i wiceprezes Warszawskiego Centrum GeoGebry 
Certyfi kowany Ekspert i Trener GeoGebry. Pomysłodawca, współorganizator i prowa-
dzący zajęcia na I, II, III, IV i V Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry. Prowadząca zajęcia 
na Lokalnych Konferencjach GeoGebry w Kowalewie (2009), Lublinie (2012), Radomiu 
(2012 r.). Tłumacz oprogramowania GeoGebra na język polski, popularyzatorka opro-
gramowania w Polsce (tłumaczenie materiałów warsztatowych i dostosowanie ich do 
nauczania matematyki zgodnie z podstawą programową w polskich szkołach, pomysło-
dawca i współtwórca oraz prowadząca kursy e-learnigowe z GeoGebry dla nauczycieli). 
Administrator strony Warszawskiego Centrum GeoGebry geogebra.pl. Współautorka 
„Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” i na-
kładki na ten program dla uczniów zdolnych, autorka wybranych apletów, scenariuszy 
lekcji i skryptów dla ucznia w ramach projektu „Innowacyjny program nauczania ma-
tematyki dla liceów ogólnokształcących” współfi nansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautorka „Innowacyjne-
go programu nauczania matematyki dla gimnazjów” w ramach projektu „Innowacyjny 
program nauczania matematyki dla gimnazjów” współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautorka wydanej w 
2011 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pozycji GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej pod redakcją Katarzyny Win-
kowskiej-Nowak i Roberta Skiby oraz przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO w 2013 
roku publikacji GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja pod redakcją Katarzyny 
Winkowskiej-Nowak, Edyty Pobiegi i Roberta Skiby i w 2014 roku książki Matematyka 
z GeoGebrą pod redakcją Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak. 
Współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Spo-
łeczne AKCES. Pracuje w realizacji projektu systemowego ORE: „System doskonalenia na-
uczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Od IX 2013 
uczestniczy w realizacji pilotażu tego projektu w powiecie ostrowieckim jako koordyna-
tor sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?”. 
E-mail: epobiega@gmail.com
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Katarzyna Pobiega

Współpracę ze Stowarzyszeniem rozpoczęła w 2011 roku jako wo-
lontariusz podczas II Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry. W tym 
samym roku rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego na kierunku Biotechnologia. Co ciekawe, z Ośrodkiem ROSE 
w Ostrowcu Świętokrzyskim spotkała się już wcześniej – w 2008 roku 
jako uczennica gimnazjum brała udział w projekcie przygotowywa-
nym w ramach szkolenia nauczycieli. Do Stowarzyszenia dołączy-
ła w 2012 roku, a od 2014 pełni rolę Pełnomocnika Stowarzyszenia. 
W 2015 roku obroniła pracę inżynierską na kierunku Biotechnologia 

i rozpoczęła studia II stopnia. Czynnie uczestniczy w organizacji Konferencji GeoGebry od 
początku ich istnienia, najpierw jako wolontariusz, później jako Kierownik Biura Konferen-
cji, a następnie również jako członek Komitetu organizacyjnego. Podczas IV i V Konferencji 
prowadziła również warsztaty GeoGebry dla początkujących. Uczestniczyła także, jako 
członek Komitetu Organizacyjnego, w organizacji konferencji „East West Conference on 
Mathema  cs Educa  on 2014” oraz „Szkoła w dobie Internetu”. Jest współautorką publi-
kacji dotyczących GeoGebry: GeoGebra. Innowacja Edukacyjna – kontynuacja oraz Ma-
tematyka z GeoGebrą. W 2015 opublikowała również artykuł „GeoGebra” w czasopiśmie 
„Matematyka w szkole”. Jest ekspertem i trenerem Warszawskiego Centrum GeoGebry, 
dzięki czemu prowadzi kursy e-learningowe z zakresu GeoGebry: kurs średniozaawan-
sowany oraz kurs dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W 2015 roku dołączyła do 
grona tłumaczy tego oprogramowania. Jest asystentką kierownika projektu „Innowacyjny 
program nauczania matematyki dla gimnazjów” współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpracuje również przy 
projektach: „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” 
oraz „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach”. Współzałożycielka i Pełnomocnik Zarządu Fundacji Akademickie Centrum 
Edukacyjno-Społeczne AKCES, gdzie zajmuje się również prowadzeniem biura, kadrami, 
marke  ngiem i organizacją kursów e-learningowych oraz projektów statutowych. E-mail: 
kpobiega@gmail.com
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Piotr Pobiega

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Nauczyciel in-
formatyki i wicedyrektor w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. 
Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnik 
pierwszej edycji szkoleń „Edukacja z Internetem TP” w roku szkol-
nym 2004/2005. W drugiej edycji był moderatorem grupy informa-
tyków. Jeden z pomysłodawców kontynuacji współpracy ze SPiK/
SWPS po zakończeniu szkoleń TP. Współzałożyciel ROSE, związa-
ny z Ośrodkiem ROSE w Ostrowcu Św. Prowadził zajęcia zarówno 
w ramach tzw. „dużego” jak i „małego” ROSE. Jest autorem ma-

teriałów szkoleniowych, współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Uczestniczył 
we wszystkich konferencjach GeoGebry oraz w konferencjach „Szkoła w dobie Interne-
tu – problemy i wyzwania współczesnej szkoły” – 2011 (prowadzenie warsztatów) oraz 
2014 r. Konsultant w projektach „Innowacyjny program nauczania matematyki dla lice-
ów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów” 
współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Od roku szkolnego 2009/2010 jest ekspertem Ośrodka Rozwoju Edukacji 
w Warszawie. Współpracuje przy realizacji dwóch projektów systemowych: „Wdrożenie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” oraz „System 
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 
szkół”. W ramach tych projektów pracuje w grupach zadaniowych ORE oraz szkoli dy-
rektorów i nauczycieli. Współpracował w tworzeniu koncepcji zmodernizowanego sys-
temu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim i od września 2013 uczestniczy 
w realizacji pilotażu tego projektu jako koordynator dwóch sieci współpracy. W maju 
2012 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół i zo-
stał wybrany na prezesa zarządu. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry 
Kierowniczej Oświaty. Interesuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i ich 
wykorzystaniem w działaniach szkoły oraz fotografi ą. E-mail: pp_rose@o2.pl
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Edyta Purczyńska

Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Żninie im. 750-lecia Miasta Żnina. Absolwentka 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Matematyka 
w zakresie nauczania matematyki i informatyki oraz Akademii Bydgo-
skiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunku Matematyka. 
Współzałożyciel Stowarzyszenia ROSE, koordynator Regionalnego 
Ośrodka Szkoleń E-learningowych w Żninie. Członek Rady Fundacji 
Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, współorgani-
zator Konferencji ROSE i GeoGebry, certyfi kowany ekspert i trener 

GeoGebry. Współpracuje z SWPS od 2005 roku oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry 
od początku jego istnienia. Współautorka kursu GeoGebry dla początkujących oraz kursu 
dla nauczycieli gimnazjum i zarazem współprowadząca te kursy. Współautorka wydanej 
w 2011 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pozycji GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej pod redakcją Katarzyny Win-
kowskiej-Nowak i Roberta Skiby oraz w 2014 roku książki Matematyka z GeoGebrą pod 
redakcją Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak. Autorka wybra-
nych scenariuszy, skryptów i apletów, wykonanych w programie GeoGebra, „Innowacyj-
nego programu nauczania matematyki dla gimnazjów” współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak sama mówi, dzięki 
współpracy z ROSE doskonali umiejętności wykorzystania TI w pracy edukacyjnej, ma 
możliwość organizowania szkoleń dla nauczycieli, uczestnictwa w międzynarodowych, 
ogólnopolskich i lokalnych konferencjach oraz wymiany doświadczeń między nauczycie-
lami, w szczególności tymi, którzy uczą matematyki. Założyła szkolną pla  ormę e-lear-
ningową Moodle, którą administruje i współtworzy kursy wspomagające proces eduka-
cji. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki, 
dobrą książką, sportem i podróżami. E-mail: edyta.p@o2.pl
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Mirela Robakowska

Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego, informatyki i histo-
rii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz egzaminator 
języka niemieckiego egzaminu gimnazjalnego. Jeden z założycieli 
Stowarzyszenia ROSE, związana z ośrodkiem w Kowalewie. Współ-
organizator Lokalnych Konferencji ROSE i GeoGebry w Kowalewie, 
certyfi kowany ekspert GeoGebry. Uczestniczyła w Ogólnopolskich 
Konferencjach GeoGebry, gdzie prowadziła warsztaty. Współpra-
cuje z SWPS od 2005 roku oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry 
od początku jego istnienia. Prowadzi stronę internetową Stowa-

rzyszenia ROSE. Prowadzi e-learningowe kursy „Moodle poziom podstawowy”. W ra-
mach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wykorzysta-
nia technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Uczestniczy w projekcie 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach” jako jedna ze współprowadzących. Współkoordynator e-learningu w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie, twórca e-learningu dla Pleszewskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, prowadząca kursy e-learningowe i stacjonarne dla słuchaczy 
Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Interesuje się nowymi technologiami 
w nauczaniu, książkami, historią oraz podróżami. E-mail: mirelarob@o2.pl
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Anna Skorupa

Nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Do Stowarzyszenia ROSE do-
łączyła w 2013, założycielka i koordynatorka ośrodka ROSE w Sta-
lowej Woli. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii informacyjnych w nauczaniu matematyki oraz sztuką origami 
– redaktorka strony internetowej www.origami.art.pl, instruktorka 
Polskiego Towarzystwa Origami, współautorka Innowacji Pedago-
gicznej „Wędrówki po Krainie Origami”, zatwierdzonej do realiza-
cji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Ponadto 

pracuje jako egzaminator: sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej, egzaminu 
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i egzaminu matu-
ralnego z matematyki. Jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych 
i kwalifi kacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Jest 
certyfi kowanym ekspertem i trenerem GeoGebry, współpracuje z Warszawskim Cen-
trum GeoGebry przy SWPS. Prowadzi kursy na pla  ormie e-learningowej, jest współ-
autorką kursu „GeoGebra dla nauczycieli szkół podstawowych”. Prowadziła warsztaty 
dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na Ogólnopolskich Konferencjach 
GeoGebry (III-V). Wzięła udział w konferencji „East West Conference on Mathema  cs 
Educa  on” (EWCOME 2014), gdzie współorganizowała „Warszawa – Przestrzeń Inte-
rakcji: Wystawa GeoGebra in ART and SCIENC (origami)” oraz prowadziła warsztaty 
Przykłady wykorzystania GeoGebry jako łącznika matematyki i sztuki. Współautorka 
książek: Matematyka z GeoGebrą i GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja. 
Autorka wybranych scenariuszy, skryptów dla ucznia i apletów, wykonanych w pro-
gramie GeoGebra, „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów” 
współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wspar-
cie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”. E-mail: annskorupa@wp.pl
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Daria Szalińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka matema-
tyki i technologii informacyjnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. 
Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim, egzaminator matu-
ralny. Do Stowarzyszenia ROSE wstąpiła w 2013 roku. Współpracuje 
z Warszawskim Centrum GeoGebry, jest certyfi kowanym ekspertem 
i trenerem GeoGebry. Autorka części apletów, skryptów i scena-
riuszy, współautorka Poradnika Metodycznego w ramach projektu 
„Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólno-
kształcących” współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, konsultantka dla nauczycieli wdraża-
jących program. Współautorka publikacji dotyczących GeoGebry: GeoGebra. Innowa-
cja edukacyjna – kontynuacja, 2013 oraz Matematyka z GeoGebrą. 2014 r. Prowadząca 
sesje tematyczne i warsztaty na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry (III-V) oraz 
Lokalnych Konferencjach w Kłodzku i Kowalewie w 2014 r. Współprowadząca warsz-
taty Przykłady wykorzystania GeoGebry jako łącznika matematyki i sztuki podczas „East 
West Conference on Mathema  cs Educa  on 2014”. Współprowadząca kurs e-learningo-
wy „Doskonalenie umiejętności wykorzystania oprogramowania GeoGebra w nauczaniu 
matematyki” w ramach działalności Warszawskiego Centrum GeoGebry w 2013 roku. 
Prowadząca warsztaty z zakresu GeoGebry w ODN w Poznaniu i Kaliszu. Współpracuje 
z Ofi cyną Edukacyjną * Krzysztof Pazdro. Jest wykładowcą Ostrowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Współpraca z ROSE dała jej nowe wyzwania, które pozwalają walczyć 
z wypaleniem zawodowym; możliwość współpracy z ludźmi z pasją, od których może się 
uczyć i dzielić swoją wiedzą; poczucie bycia częścią bardzo wartościowej intelektualnie 
i aktywnej społeczności; udział w wielu ciekawych projektach i przedsięwzięciach; kon-
takt ze środowiskiem akademickim. Interesuje się nowatorskimi i innowacyjnymi meto-
dami nauczania, książkami i fi lmem oraz ha  em krzyżykowym. E-mail: dszalin@wp.pl
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Anna Szwancyber

Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie. 
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Matematyka na Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Pody-
plomowe Studia Kwalifi kacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna, 
kierunek Informatyka i Technologia Informacyjna na Uniwersytecie 
Śląskim. Członek – założyciel Stowarzyszenia ROSE, członek Komisji 
Rewizyjnej. Koordynator ośrodka działającego w Gimnazjum nr 11 
w Jaworznie. Prowadząca szkolenia w ośrodkach w ramach współ-
pracy z TP a potem z Fundacją Orange, prowadząca szkolenia w ra-

mach Grantu Norweskiego, współtwórca i prowadząca kursy z GeoGebry, współorgani-
zator Lokalnej Konferencji GeoGebry w Jaworznie, współprowadząca zajęcia w ramach 
Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry (I-V), współprowadząca zajęcia na Lokalnej Kon-
ferencji GeoGebry w Żmigrodzie oraz na Lokalnej Konferencji ROSE i GeoGebry w Ko-
walewie, współtwórca materiałów (programu nauczania, nakładki dla uczniów zdolnych, 
apletów, skryptów dla ucznia i scenariuszy) w ramach „Innowacyjnego programu naucza-
nia matematyki dla gimnazjów”. Współautorka publikacji dotyczących GeoGebry: Geo-
Gebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej, 2011 oraz Matematyka z GeoGebrą, 2014. 
Członek Rady Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES. Według niej, 
przystąpienie do ROSE dało możliwość doskonalenia swoich umiejętności, doskonalenia 
warsztatu pracy, zdobycie nowych przyjaciół. Przystąpienie do ROSE dodało jej pewności 
siebie, w szkole, w której pracuje działa pla  orma Moodle, natomiast uczniowie korzysta-
ją z programu GeoGebra. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i turystyką górską. 
E-mail: szwancyber@poczta.fm

Olaf Szwancyber

Geodeta, pracuje w Pracowni Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej 
GIPART. Członek Stowarzyszenia ROSE od 2012 r., związany z ośrod-
kiem ROSE w Jaworznie. Interesuje się nowoczesnymi technologiami 
i sportem. Prowadzący szkolenia w ośrodkach, w ramach współpracy 
z Fundacją Orange. Współprowadzący zajęcia na Lokalnej Konferen-
cji ROSE i GeoGebry w Kowalewie w 2014 r. E-mail: olafs@poczta.fm
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Bożena Szymanowicz

Nauczycielka chemii i matematyki w Zespole Szkół Dwujęzycznych 
w Żmigrodzie. Jedna z założycieli Stowarzyszenia ROSE, członek Ko-
misji Rewizyjnej, koordynator ośrodka ROSE Żmigród. W ramach 
Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczą-
ce wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu przed-
miotowym. Współpracowała z Federacją Inicjatyw Oświatowych 
w ramach projektu „Mazowieckie Małe Przedszkola”. Współorga-
nizatorka Lokalnej Konferencji GeoGebry w Żmigrodzie. Uczestni-
czyła w Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry (II-IV), prowa-

dząc warsztaty dla początkujących. Prowadząca na pla  ormie e-learningowej kursy: 
„GeoGebra dla początkujących” i „Moodle poziom podstawowy”. Współautorka publi-
kacji GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej, 2011 r. Uczestniczy w projekcie 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach” jako koordynator. Interesuje ją nauczanie hybrydowe z wykorzystaniem 
pla  ormy Moodle, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy, narty oraz aranżacja 
wnętrz. E-mail: bozena.szymanowicz@gmail.com

Edyta Wiernek

Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie. 
Ukończyła studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marke  ngowego 
i Języków Obcych w Katowicach. Członek Stowarzyszenia ROSE od 
2009 roku, związana z ośrodkiem ROSE w Jaworznie. Interesuje się 
książkami i muzyką. W ramach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szko-
lenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania technologii informa-
cyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Współorganizator Lokalnej 
Konferencji GeoGebry w Jaworznie. E-mail: edzia_bulka@vp.pl
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dr Katarzyna Winkowska-Nowak

Pomysłodawczyni, założycielka i prezes Stowarzyszenia ROSE od 
początku jego istnienia. Matematyk, doktoryzowała się na Florida 
Atlan  c University w USA. Autorka i redaktorka książek wprowa-
dzających nowoczesne metody matematyczne do nauk społecz-
nych i edukacji, np. Edukacja w dobie Internetu, GeoGebra – wpro-
wadzenie innowacji edukacyjnej, GeoGebra. Innowacja edukacyjna 
– kontynuacja, Matematyka z GeoGebrą. Prezes polskiej fi li Mię-
dzynarodowego Instytutu GeoGebry – Warszawskiego Centrum 
GeoGebry. Organizatorka Ogólnopolskich i Międzynarodowych 

Konferencji GeoGebry, Konferencji EWCOME, „Szkoła w dobie Internetu”. Uczest-
niczka Konferencji Lokalnych GeoGebry i ROSE w Kowalewie, Jaworznie, Żmigrodzie 
i Koszalinie. Na co dzień pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (dyrek-
tor Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES) oraz Florida 
Atlan  c University (Director of Teacher Professional Development, Department of 
Mathema  cal Sciences). Prezes Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne 
AKCES. Pasjonuje ją zastosowanie komputera w różnych dziedzinach nauki i edukacji 
oraz współpraca z nauczycielami. Przez lata wspólnie z nimi wypracowywała metody 
wprowadzania nowych technologii do metodyki pracy z uczniami. Skupiła się szczegól-
nie na sprawdzaniu skuteczności pla  orm e-learningowych. Współpraca odbywała się 
„w chmurze”, (wymiana informacji, danych, plików online). Interesuje ją także chaos 
deterministyczny oraz fraktale. Za swoją działalność społeczną nagrodzona Noblem 
Ashoki. Kierownik i Opiekun merytoryczny wielu projektów, np.: „Innowacyjny pro-
gram nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”, „Innowacyjny program 
nauczania dla gimnazjów” czy „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla 
sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”. E-mail: k.winkowska.nowak@gmail.com
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dr Krzysztof Winnicki

Nauczyciel w Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu. 
Doktoryzował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Pozna-
niu. Członek Stowarzyszenia ROSE od 2008 r., koordynator ośrodka 
ROSE w Poznaniu. Interesują go sieci komputerowe, system operacyj-
ny Linux oraz oprogramowanie open source, wykorzystanie chmury 
w edukacji i e-klasy w szkole. Administrator serwisów internetowych 
ROSE i AKCES oraz pla  ormy Moodle, autor kursów e-learningowych 
dla nauczycieli z zakresu pracy i administracji pla  ormą e-learnin-
gową Moodle, organizowanych przez Fundację AKCES. Propagator 

stosowania w edukacji oprogramowania open source oraz chmury edukacyjnej, czyli 
wdrażania praktycznej informatyki, mającej przygotować młodzież gimnazjalną do życia 
w społeczeństwie informacyjnym, potrafi ącej posługiwać się i wykorzystywać nowocze-
sne narzędzia technologii informacyjnej. Współautor publikacji Szkoła w dobie Internetu. 
Prowadzący wykłady i warsztaty na konferencji EWCOME 2014. Współorganizator kon-
ferencji „Szkoła w dobie Internetu” w 2011 i 2014 roku. W ramach Stowarzyszenia ROSE 
prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych 
w nauczaniu przedmiotowym. Administrator pla  ormy e-learningowej i konsultant 
w projektach: „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcą-
cych” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów” współfi nansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach” fi nansowanego z funduszy norweskich. E-mail: kw.winnicki@gmail.com

Ewa Wróblewska

Nauczycielka fi zyki ZS nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Redzie. Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2009 r., koordynator 
ośrodka ROSE w Redzie. Interesuje się muzyką, fi lmem, siatkówką 
i nanotechnologią. W Stowarzyszeniu ROSE prowadzi kursy z zakresu 
zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmioto-
wym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego. Uczestniczy w pro-
jekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci lide-
rów wykorzystania TIK w szkołach” jako jedna z prowadzących. E-mail: 
ewawrob@gmail.com
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Agata Zabłocka-Bursa

Pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest Pełnomocni-
kiem Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz koordynatorem 
ogólnouczelnianego modułu dla studentów I roku. Wcześniej była za-
stępcą Dyrektora Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Spo-
łecznej SWPS. Jedna z założycieli Stowarzyszenia ROSE. Interesuje się 
żeglarstwem, wycieczkami wysokogórskimi oraz trekkingiem. Współ-
organizatorka Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji 
GeoGebry oraz konferencji „East West Conference on Mathema  cs 
Educa  on 2014”. Współpracowała przy projektach: „Innowacyjny 

program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program 
nauczania matematyki dla gimnazjów”; współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. E-mail: azablocka@swps.edu.pl

Justyna Zabrodzka

Członek Stowarzyszenia ROSE od 2010 r., działa w ośrodku ROSE Reda, 
nauczycielka języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie w Zespole 
Szkół nr 2 w Redzie, wieloletni egzaminator sprawdzianu po klasie szó-
stej i egzaminu gimnazjalnego języka polskiego. Interesuje się nowo-
czesnymi technologiami informacyjnymi, które można wykorzystać 
w nauczaniu na różnych poziomach edukacyjnych. Autorka innowacji 
pedagogicznej „Edukacja obywatelska w oparciu o metodę fl ipped 
classroom” realizowanej roku szkolnym 2014/2015 wśród uczniów 
gimnazjum. Prowadząca zajęcia z zakresu zastosowania technologii 

informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego 
w latach 2010 i 2011. E-mail: Justzab13@wp.pl
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Małgorzata Zbińkowska

Dyplomowana nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Jest absolwentką Politechniki 
Warszawskiej na kierunku Technologia materiałowa. Ukończyła stu-
dia podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania 
Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, Studia Podyplo-
mowe Matematyka z Informatyką na Uniwersytecie Gdańskim oraz 
Studia Podyplomowe Informatyka na Politechnice Warszawskiej. 
Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2013 roku, jest koordynato-
rem ośrodka ROSE w Pruszkowie. Interesuje się wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii oraz GeoGebrą. Certyfi kowany ekspert i trener GeoGebry, 
członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, grupy Roboczej Matematyka i Kom-
putery. Działa w Akademickim Centrum Edukacyjno-Społecznym AKCES. Współpracuje 
z Warszawskim Centrum GeoGebry. Współautorka kursu GeoGebry dla nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych, współprowadząca kursy dla nauczycieli na pla  ormie e-learningo-
wej: dla początkujących, średniozaawansowanego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych i Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze. Współautorka publikacji dotyczących GeoGebry: 
GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja oraz Matematyka z GeoGebrą. Współ-
prowadząca sesje równoległe i warsztaty na Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry 
(II-V) oraz na Lokalnych Konferencjach GeoGebry w Lublinie. Współautorka „Innowa-
cyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” i nakładki na 
ten program dla uczniów zdolnych oraz autorka wybranych apletów, scenariuszy lekcji 
i skryptów dla ucznia w ramach projektu współfi nansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Jest również współautorką 
„Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów” w ramach projektu 
współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wspar-
cie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”. Współpracuje z Ofi cyną Edukacyj-
ną * Krzysztof Pazdro jako autor interaktywnych apletów wspomagających nauczanie. 
E-mail: mzbin@poczta.onet.pl
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Teresa Zielińska

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalewie oraz egzaminator matematyki egzaminu gimnazjalnego. 
Jeden z założycieli Stowarzyszenia ROSE, trzecią kadencję pełni funk-
cję Skarbnika Stowarzyszenia. Koordynator ośrodka ROSE w Kowale-
wie. Interesuje się dobrą książką oraz tworzeniem animowanych gi-
fów. Członek zarządu Fundacji AKCES. Współpracuje z SWPS od 2005 
roku oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry od początku jego istnie-
nia. Certyfi kowany ekspert i trener GeoGebry. Współautorka kursu 
GeoGebry dla początkujących oraz kursu dla nauczycieli gimnazjum 

i zarazem współprowadząca te kursy. Współautorka „Innowacyjnego programu nauczania 
matematyki dla gimnazjów” i obudowy do programu (aplety wykonane w programie Geo-
Gebra, skrypty, scenariusze). Współautorka książek: Wprowadzanie innowacji edukacyjnej 
pod redakcją Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby, wydanej w 2011 roku przez 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz książki Mate-
matyka z GeoGebrą pod redakcją Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-
-Nowak, wydanej w 2014 roku przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO. Współorgani-
zator Lokalnych Konferencji GeoGebry i ROSE w Kowalewie. Prowadząca warsztaty na 
Ogólnopolskich Konferencjach GeoGebry i konferencji EWCOME 2014. Dzięki współpracy 
z ROSE założyła szkolną pla  ormę e-learningową Moodle, którą współadministruje i dzięki 
której współtworzy kursy wspomagające proces edukacji. E-mail: terzie1@wp.pl

Hanna Zimniak

Nauczyciel dyplomowany matematyki w Gimnazjum nr 56 im. Józefa 
Wybickiego w Poznaniu. Członek ROSE od 2010 r., związana z ośrod-
kiem ROSE w Poznaniu. Jej hobby to jazda na rowerze, pływanie, nur-
kowanie, żeglowanie i podróże. Absolwentka wydziału matematyki 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzamina-
torem egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematy-
ki. Interesuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, które 
można wykorzystać w nauczaniu matematyki. Jest certyfi kowanym 
ekspertem GeoGebry i współpracuje z Warszawskim Centrum Geo-

Gebry przy SWPS, również przy okazji ogólnopolskich i lokalnych konferencji. Współor-
ganizator Konferencji GeoGebry w Poznaniu w 2011 r. Uczestniczka projektu „Wyzwania 
edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” jako 
jedna ze współprowadzących. E-mail: h.zimniak@gimnazjum56.pl
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2.3. Jak wszedłem w społeczność GeoGebry i ROSE?

Jerzy Mil

Trochę więcej niż kilka słów o sobie

Pisać o sobie nie jest prosto. Mam nadzieję, że nie odczytacie mojego tekstu jako przejaw 
megalomaństwa. Moja droga do stowarzyszenia ROSE i społeczności GeoGebry trochę 
jednak różni się od dróg większości członków stowarzyszenia. Znakomita ich liczba włą-
czyła się w działania ROSE i Warszawskiego Centrum GeoGebry poprzez udział w różnego 
rodzaju szkoleniach organizowanych przez te instytucje. W moim przypadku było inaczej. 
Chcę o tym napisać, by pokazać jak otwartym, ciekawym i inspirującym środowiskiem 
jest grupa ludzi, do której zostałem zaproszony i w której obecnie jestem. 

Pochodzę z Radymna – niewielkiego miasteczka w południowo-wschodniej Polsce. Ma 
ono około 6 tysięcy mieszkańców, a przez większość z nich jest postrzegane jako „mała, 
zapyziała dziura”. Tutaj ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Za radą 
nauczycielki fi zyki z liceum, wybrałem studia matematyczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Dla chłopaka z Radymna studia w Krakowie były sporym szokiem. Nie tylko dlatego, 
że trafi łem do dużego miasta, ale przede wszystkim dlatego, że zmieniła się moja pozy-
cja w grupie studentów. Przez całą szkołę podstawową i liceum byłem jednym z lepszych 
uczniów w klasie, a na studiach trafi wszy do tzw. sekcji teoretycznej, znalazłem się w jej 
„ogonie”. Studia pozwoliły mi jednak posmakować piękna matematycznej abstrakcji i po-
znać wielu ciekawych ludzi. Po studiach wróciłem do rodzinnej miejscowości. Podjąłem 
pracę jako nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej w Radymnie. Ta 
ostatnia specjalność wymagała ode mnie ukończenia kolejnego kursu kwalifi kacyjnego. 
Może to spowodowało, że od początku podnoszenie swoich kwalifi kacji traktowałem jako 
normalny element pracy nauczyciela. Jednym z etapów mojego rozwoju był udział w kur-
sie nt. e-learningu, „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością”, zorganizowanym przez 
krakowską fi rmę TENET. Kurs miał dwa poziomy: podstawowy i trenerski. Uczestnicy kur-
su trenerskiego prowadzili zajęcia w formule blended-learning na kolejnych dwóch edy-
cjach kursu podstawowego. Było to dla nas duże wyzwanie. Ciekawym doświadczeniem 
był udział w tych kursach osób o różnych specjalnościach. Mimo, że większość stanowi-
li nauczyciele informatyki, liderami w grupie byli: geograf, nauczycielka biologii, historyk 
 i polonistka. Właśnie pierwszy z nich odnalazł w sieci możliwość udziału w studiach po-
dyplomowych kształcących kadrę do kształcenia na odległość. Patrząc z perspektywy cza-
su główną motywacją dla mnie była chęć podtrzymania znajomości z ciekawymi ludźmi, 
których spotkałem na wcześniejszym kursie. Może też chciałem uzyskać „trochę lepszy 
papierek”? Same studia podyplomowe raczej usystematyzowały posiadaną przeze mnie 
wiedzę, pozwoliły przećwiczyć posiadane przeze mnie umiejętności, ale nie nauczyć się 
nowych. Poznanie kolejnych ciekawych ludzi nie było jednak bezcelowe.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   112SWPS_1_sklad_DRUK.indd   112 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Węzły i członkowie sieci ROSE

113

Dlaczego GeoGebra?

Z programem GeoGebra zetknąłem się dosyć przypadkowo. W czasie kursu „Nauczy-
ciel przyszłości = Uczeń z przyszłością” poznałem darmowy program to tworzenia 
contentu e-learningowego o nazwie eXe. Jedną z jego opcji było dodawanie do stron 
internetowych apletów GeoGebry. Możliwościami programu eXe zająłem się w dalszej 
części kursu. Prowadziłem zajęcia stacjonarne i e-learningowe na ten temat dla kolej-
nych edycji kursu podstawowego. W czasie studiów podyplomowych praca dyplomo-
wa polegała na stworzeniu kursu e-learningowego. Mój dotyczył właśnie możliwości 
programu eXe. Siłą rzeczy musiałem też zająć się GeoGebrą. 

Jak napisałem wcześniej o moim zainteresowaniu GeoGebrą zadecydował przypa-
dek. Co jednak spowodowało, że moje zainteresowanie nie wygasło? Na pewno fakt, że 
program można bezpłatnie używać do zastosowań niekomercyjnych. Nie jest to jednak 
jedyny darmowy program tego typu. Na pewno zadecydowała też łatwość w obsłudze, 
„przyjazność” programu. Mam jednak świadomość, że ocena tego faktu w moim przy-
padku była bardzo subiektywna. Myślę, że decydującym faktem, była pewna fi lozofi a 
twórców programu GeoGebra. W momencie, gdy poznałem ten program, stworzyli 
oni pla  ormę pozwalającą na udostępnianie tworzonych przez użytkowników mate-
riałów. Poczułem się zaproszony do współtworzenia społeczności GeoGebry. Była to 
też okazja do zaprezentowania się innym użytkownikom. Badałem materiały tworzone 
przez innych użytkowników. Zainteresowałem się prezentacjami z zakresu stereometrii 
tworzonymi przez Daniela Mentrard’a. Powoli uzupełniałem je o własne rozwiązania. 

Na stronie GeoGebraWiki zacząłem umieszczać własne materiały. Zaproponowałem 
uporządkowanie istniejących materiałów na polskim forum GeoGebry, a później przez pe-
wien czas opiekowałem się stroną z materiałami stworzonymi w języku polskim. Wtedy 
zostałem dostrzeżony i „wychwycony” przez panią doktor Katarzynę Winkowską-Nowak.

Od znajomości wirtualnych w realne

Jak wielokrotnie opowiadała pani doktor, początkowo próbowała znaleźć informacje o mnie 
w Internecie. Niestety nie mogła nic znaleźć. Poza forum GeoGebry i stroną z materiałami 
GeoGebry byłem w Internecie nieobecny. Musiała wykorzystać tak skromne możliwości, by 
nawiązać ze mną kontakt. Był to czas, w którym stowarzyszenie ROSE i Warszawskie Cen-
trum GeoGebry przygotowywało I Ogólnopolską Konferencję GeoGebry. Mimo, że moja 
znajomość z panią doktor Katarzyną Winkowską-Nowak i panią Edytą Pobiegą była bardzo 
skromna i całkowicie wirtualna, zostałem poproszony o wykład w czasie konferencji. Mogę 
to skomentować tylko tak: „Odważne były kobiety”.

Pierwsze spotkanie było bardzo miłe. Edyta rozpoznała mnie na podstawie zdjęcia 
z forum GeoGebry, pani doktor potraktowała jak starego znajomego. Wykład, który 
przedstawiłem w sesji dla liceów dotyczył tworzenia rysunków trójwymiarowych w Geo-
Gebrze i bardzo się spodobał. Nieco uzupełniony przedstawiłem na kolejnej konferencji 
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ogólnopolskiej w sesji dla nauczycieli gimnazjów. W czasie pierwszej konferencji pani 
doktor zaproponowała mi wstąpienie do stowarzyszenia ROSE. Ponieważ właśnie urwał 
się kontakt z grupą osób, które znałem ze szkoleń TENET-u, zgodziłem się natychmiast.

Co dało mi wejście w społeczność GeoGebry i ROSE?

Odpowiedzi na powyższe pytanie nie da się streścić w kilku słowach. Udało mi się wejść 
w środowisko niezwykle twórczych i aktywnych ludzi. Jest to grupa ludzi, którzy nie 
zazdroszczą innym, są dla nich inspirujący. To osoby, z którymi doskonale się rozumiem 
i które uzupełniają się nawzajem. 

Wejście w środowisko ROSE spowodowało u mnie osobiście wyjście z „małomiastecz-
kowego zaścianka” w „wielki świat” – i to nie tylko wirtualnie. Doświadczam tego, że jestem 
znany w polskiej społeczności GeoGebry, a dostrzegany w tej międzynarodowej. Wielkim 
wydarzeniem był dla mnie wykład twórcy programu Markusa Hohenwartera, podczas któ-
rego prezentował on jedną z moich prac. Obecnie tworzę i prowadzę kursy e-learningowe 
z GeoGebry, prowadzę zajęcia podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji GeoGebry 
(w Jaworznie, Lublinie i Radomiu). Poprzez czasami bardzo drobne zdarzenia dostrzegam, że 
mam wpływ na poziom edukacji matematycznej nie tylko na swoich lekcjach. Na przykład 
podczas Lokalnej Konferencji GeoGebry w Lublinie dowiedziałem się, że dyrektor Lubel-
skiego Samorządowego Centrum Edukacji Nauczycieli widział moją prezentację GeoGebry 
na konferencji nt. e-learningu w Krośnie. Program mu się spodobał i zaproponował swoim 
nauczycielom matematyki, by zainteresowali się GeoGebrą. W efekcie wzięli oni udział 
w kursach organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry i sami zaczęli promo-
wać program wśród innych nauczycieli. W przyrodzie nic nie ginie.

Czasem czuję się jak „oblatywacz” nowych wersji i możliwości programu. Moją specjal-
nością stało się zastosowanie GeoGebry w stereometrii, programowanie w językach Java-
Script i GeoGebraScript  oraz wykorzystanie list. Staram się dzielić swoją wiedzą z innymi. 
Szczególnie cieszą mnie osoby, które poprzez uczestniczenie w kursach oraz samodzielną 
analizę umieszczonych przeze mnie na GeoGebraTube apletów, doszły do wysokiego po-
ziomu mistrzostwa w stosowaniu GeoGebry. W wielu przypadkach, muszę to z radością 
przyznać, przerosły nauczyciela.

I jeszcze jedną rzecz chciałbym wymienić. W swojej twórczości z GeoGebrą często daję 
się unieść bardziej artystycznej stronie swojej natury. Nie mam nawyku systematycznej 
i terminowej pracy i nie zwracam uwagi na jej praktyczne zastosowania. Praca nad publi-
kacjami książkowymi, a nade wszystko uczestnictwo w projektach: „Innowacyjny program 
z matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program z matematyki dla 
gimnazjów”, sprowadziły mnie „na ziemię”. Musiałem poważnie zastanowić się nad zasto-
sowaniami tworzonych przeze mnie apletów. Doświadczalne sprawdzanie moich prac na 
lekcjach wymusiło rezygnację z niektórych efektownych, ale mało przydatnych w prak-
tyce pomysłów. Nauczyłem się doceniać prostotę. Po swojemu pracowałem zrywami, 
a terminy goniły. Na szczęście w naszym stowarzyszeniu są osoby, które potrafi ą z wielkim 
taktem wyprostować działania takich „artystów” jak ja.
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Rozdział 3. Działania sieci ROSE

3.1. Szkolenia w ośrodkach

Joanna Osio
Teresa Zielińska

Zanim w Ośrodkach ROSE doszło do szkoleń, członkowie ośrodków czynili do nich staran-
ne przygotowania pod czujnym okiem zespołu złożonego z: kierownika merytorycznego, 
koordynatorów szkoleń, koordynatora projektu oraz asystenta – pracowników naukowych 
SWPS w Warszawie. Od samego początku po dzień dzisiejszy kierownikiem i koordynatorem 
działań są: dr Katarzyna Winkowska-Nowak oraz prof. Andrzej Nowak. Bez tych osób nie 
byłoby ani ośrodków, ani szkoleń. 

Szkolenia miały na celu:
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii in-

formacyjnych w nauczaniu przedmiotowym.
• Popularyzację metody projektu edukacyjnego w nauczaniu. 
• Aktywizację uczniów realizujących projekty w szkole, przygotowanie do pracy 

zespołowej i działalności społecznej. 
• Tworzenie sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach.
• Tworzenie uczącej się społeczności nauczycieli. 
• Oddziaływanie na społeczności lokalne skupione wokół szkół (rodzice, środowisko 

lokalne) poprzez włączenie za pośrednictwem uczniów biorących udział w projek-
cie lub informowanie o takich działaniach szkoły.

I edycja szkoleń – 2007

„Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 9 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 37 szkół uczestniczyło w szkoleniu
• 84 nauczycieli zostało przeszkolonych
• 2218 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym 
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We wszystkich ośrodkach szkolenia odbywały się według takiego samego planu:
• I spotkanie stacjonarne:

 – Zapoznanie uczestników z celem kursu oraz pracą metodą projektu edukacyjnego.
 – Przedstawienie prezentacji z przykładowych zajęć prowadzonych metodą 

projektów.
• Warsztaty:

 – Wykorzystanie internetu do wyszukiwania i pobierania informacji – poczta 
elektroniczna.

 – Word – podstawy.
• II spotkanie stacjonarne:

 – Planowanie tematyki projektu.
 – Obróbka grafi ki – podstawy.
 – Power Point – podstawy.

• Szkolenie e-learningowe
• Realizacja projektów z uczniami w klasie
• III spotkanie stacjonarne:

 – Pokaz prezentacji projektów realizowanych z uczniami.

Dnia 2 marca 2007 roku rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z różnych 
stron kraju prowadzone przez nauczycieli, członków ROSE: Chrzanów, Jaworzno, Ko-
walew, Niemodlin, Nysa, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, Żmigród, Żnin. Tematyka 
szkolenia obejmowała zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmio-
towym z uwzględnieniem pracy metodą projektu. Kurs miał charakter komplementarny 
(bleneded learning), tzn. były spotkania stacjonarne oraz szkolenia z wykorzystaniem 
internetu na pla  ormie SWPS. Szkolenia na pla  ormie e-learningowej przebiegały dwu-
torowo, czyli oddzielona była wiedza i ćwiczenia z technologii informacyjnej od wiedzy 
i ćwiczeń dotyczących metody projektu, a nauczyciele realizowali projekty z uczniami 
w swoich szkołach. Na koniec wszystkie projekty były prezentowane na ostatnim spo-
tkaniu szkolenia – stacjonarnym, 11 maja 2007 roku, które zakończyło I edycję szkoleń 
w ramach ROSE. Głównym organizatorem było SWPS Warszawa.

II edycja szkoleń – 2008

„Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 7 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 52 szkół uczestniczyło w szkoleniu
• 116 nauczycieli zostało przeszkolonych
• ok. 2460 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym 
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Druga edycja szkoleń rozpoczęła się 4 kwietnia i trwała do 30 maja 2008 roku. Głównym 
organizatorem było SWPS Warszawa.

ROSE Chrzanów 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
 – I LO w Chrzanowie
 – II LO w Chrzanowie

• Liczba uczestników szkolenia: 11
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Tworzenie formularzy dokumentacji szkolnej za pomocą edytora tekstu Word
 – Analiza dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2005-2006
 – Zwierzęta chronione w Polsce
 – Moja klasa w statystyce
 – Choroby człowieka i ich profi laktyka
 – Gleby Polski
 – Barok – epoka lęku, niepokoju i chaosu
 – Sarmatyzm i jego przejawy w kulturze baroku
 – Alternatywne źródła energii
 – Biznesplan
 – Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego – jaki wybrać poziom?

ROSE Jaworzno 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Zespół Szkół nr 4 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 11 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 8 w Jaworznie
 – ZSO Gimnazjum nr 4 w Jaworznie

• Liczba uczestników szkolenia: 10
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Czym jest proces historyczno-literacki?
 – Wpływ używek na organizm człowieka
 – Ważniejsze bitwy II Wojny Światowej
 – Matematyka w zastosowaniach. Elementy statystki opisowej
 – Problemy starożytnej geometrii
 – Tradycje świąteczne w USA
 – Animals Around the World
 – Święta i obyczaje obchodzone w Wielkiej Brytanii
 – Things you should know about Great Britain
 – Życzę zdrowia
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ROSE Kowalew 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 12

 – Szkoła Podstawowa w Gizałkach
 – Gimnazjum w Korzeniewie
 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie
 – Gimnazjum nr 1 w Pleszewie
 – Gimnazjum nr 2 w Pleszewie
 – Szkoła Podstawowa w Kowalewie
 – Gimnazjum w Kowalewie
 – Gimnazjum w Piotrowie
 – Szkoła Podstawowa w Kucharach
 – Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Kucharkach
 – Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej

• Liczba uczestników szkolenia: 28
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Strefy krajobrazowe ziemi
 – Możesz się nauczyć więcej niż sądzisz
 – Historyczno-geografi czne wędrówki Adama Mickiewicza po Wielkopolsce x 4 

(historia, język polski, geografi a, język angielski)
 – Wycieczka szkolna – liczby naturalne i ułamki
 – Wycieczka klasowa
 – Remontujemy mieszkanie
 – Piramidy i inne starożytne budowle
 – Źródła energii
 – Symetria w otaczającym nas świecie
 – Wędrówki po Europie
 – Dynas  a Piastów
 – Nie tylko Picasso sztuka I połowy XX wieku
 – Miejsca, jakich nie znacie
 – Skutki zanieczyszczenia powietrza
 – Remontujemy mieszkanie – koszt remontu
 – Możliwości spędzania czasu wolnego w mojej okolicy
 – Tutaj mieszkam – „Blask mojej okolicy”
 – Zwierzęta prehistoryczne – wycieczka do parku dinozaurów x 2 (wychowanie 

przedszkolne, nauczanie wczesnoszkolne)
 – Strefy krajobrazowe na kuli ziemskiej
 – Pomniki przyrody w Gołuchowie i związane z nimi legendy x 2 (edukacja śro-

dowiskowa, polonistyczna, informatyczna, techniczna)
 – Miejsca i symbole chrześcijańskie w mojej okolicy
 – Historia naszej ziemi zapisana w kamieniu
 – Polskie tańce narodowe
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ROSE Niemodlin 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Publiczne Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabinie
 – Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
 – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim
 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim

• Liczba uczestników szkolenia: 16
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Znaczenie matematyki w otaczającym nas świecie
 – Wiosenne przebudzenie
 – Jak oszczędzać energię elektryczną we własnym domu?
 – Żyj z „głową”
 – Bohaterowie naszych lektur
 – Sole wokół nas
 – Ruch olimpijski – znaki szczególne
 – Grabin – moja miejscowość
 – Polska w Europie
 – Rośnij zdrowo!
 – Montaż słowno-muzyczny z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 – Pochody pierwszomajowe
 – Symetrie wokół nas
 – Landeskunde – poznajemy kraje niemieckojęzyczne i ich kulturę
 – Jedynka – gazetka szkolna
 – Szkoła w oczach dziecka

ROSE Nysa 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Zespół Szkół RCKU w Nysie
 – Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie
 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie
 – Zespół Szkół Sportowych w Nysie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza 

Szkoła” w Sławniowicach
• Liczba uczestników szkolenia: 15
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Własności utleniające manganu i chloru
 – Osiem błogosławieństw
 – Złożony świat istot żywych
 – Jan Kochanowski – człowiek i dzieło
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 – Rzeczpospolita jak Feniks z popiołów
 – Proza współczesna
 – Handel i rzemiosło w moim regionie
 – Poznajemy różne kwiaty
 – Co wiemy o Szkocji
 – Bryły w życiu codziennym x 2
 – Kraina lodu na Ziemi
 – Trzy dni z życia szkoły x 3

ROSE Ostrowiec 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 12

 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ćmielowie
 – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki w Ożarowie
 – Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki w Ożarowie
 – Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
 – Publiczne Gimnazjum w Krynkach
 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pętkowicach
 – Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świetokrzyskim
 – Szkoła Podstawowa w Brodach
 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowicach
 – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Publiczne Gimnazjum w Bidzinach

• Liczba uczestników szkolenia: 24
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Tworzenie plakatu w programie Publisher
 – Mitologiczne wędrówki
 – Poznajemy Układ Słoneczny: Słońce – bliższe planety i dalekie ciała niebieskie
 – Ćmielów moje miasto – „Album małego Ćmielowiaka”
 – Śladami Wielkich Wynalazców
 – Planety Układu Słonecznego
 – Sztuka Starożytnego Egiptu
 – Planujemy wycieczkę klasową po Polsce, korzystając z różnych źródeł informacji
 – Sole wokół nas
 – Celebra  ons in the United Kingdom (Święta obchodzone w Zjednoczonym Kró-

lestwie)
 – Wędrówki po kraju
 – W świecie baśni, w królestwie krasnoludków
 – The Main Characters of the Arthurian Legend
 – Góry Świętokrzyskie
 – Bryły przestrzenne
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 – Poznaj swoją Małą Ojczyznę – „Walory przyrodniczo-geografi czne gminy Brody”
 – Jestem wolny od nałogów
 – Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu ostrowieckiego
 – Czworokąty, ich rodzaje i własności
 – Unia Europejska
 – Graniastosłupy
 – Walory środowiska przyrodniczego Polski i konieczność jego ochrony
 – Symetria osiowa i środkowa w otaczającym nas świecie
 – Źródła i skutki zanieczyszczenia hydrosfery

ROSE Żmigród 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 9

 – Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich
 – Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 – Szkoła Podstawowa w Barkowie
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku
 – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
 – Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
 – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

• Liczba uczestników szkolenia: 12
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Elementy kosmologii x 2
 – Obliczenia ilościowe dotyczące zużycia wody w poszczególnych gospodarstwach 

domowych i całej Gminie Cieszków
 – Warunki przyrodnicze i rozwój turystyki w krajach basenu Morza Śródziemnego
 – Z mitologią na ty x 2
 – Świat kręgowców
 – Warszawa – wczoraj i dziś x 2
 – Meine Schule – My school x 2
 – Das Oktoberfest

III edycja szkoleń – 2009

„Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 9 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 66 szkół uczestniczyło w szkoleniu
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• 192 nauczycieli zostało przeszkolonych
• 2814 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym 

Ze względu na różne terminy ferii, trzecia edycja szkoleń przebiegała w różnych termi-
nach w poszczególnych ośrodkach: 23 stycznia – 17 kwietnia: Jaworzno, 30 stycznia – 17 
kwietnia: Chrzanów, Kowalew, Ostrowiec Świętokrzyski, Żnin, 6 lutego – 24 kwietnia: 
Niemodlin, Nysa, Poznań, Żmigród. Głównym organizatorem było SWPS Warszawa.

ROSE Chrzanów
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5 
• I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
• Zespół Szkół w Libiążu
• Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
• Szkoła Podstawowa w Jankowicach
• Publiczne Gimnazjum w Jankowicach
• Liczba uczestników szkolenia: 10

ROSE Jaworzno
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6 

 – II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie 
 – Gimnazjum nr 3 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 5 w Jaworznie
 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworznie 
 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie
 – Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie

• Liczba uczestników szkolenia: 19

ROSE Kowalew
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 17 

 – Szkoła Podstawowa w Rychnowie
 – Zespół Szkół nr 3 w Jarocinie
 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
 – Szkoła Podstawowa w Biernatkach
 – Szkoła Podstawowa w Golinie
 – Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
 – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
 – Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie
 – Gimnazjum w Woli Książęcej
 – Niepubliczne Gimnazjum w Golinie
 – Zespół Szkół w Białobłotach
 – Szkoła Podstawowa w Komorzu
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 – Gimnazjum w Kotlinie
 – Gimnazjum w Dobrzycy
 – Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie
 – Zespół Szkół Publicznych w Brzezinach
 – Gimnazjum w Chociczy 

• Liczba uczestników szkolenia: 40

ROSE Niemodlin
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5 

 – Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach
 – Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
 – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach
 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z oddz. Integracyjnymi w Opolu
 – Zespół Szkół w Tułowicach 

• Liczba uczestników szkolenia: 15

ROSE Nysa
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 7 

 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie
 – Gimnazjum nr 1 w Nysie
 – Gimnazjum nr 3 w Nysie
 – Gimnazjum Publiczne w Paczkowie
 – Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie
 – Zespół Szkół w Biechowie
 – Zespół Szkół RCKU w Nysie

• Liczba uczestników szkolenia: 23

ROSE Ostrowiec Świętokrzyski
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 8 

 – Zespół Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Szewnie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie
 – Zespół Szkół w Sadowiu – Szkoła Podstawowa
 – LO nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Gimnazjum w Brzóstowej

• Liczba uczestników szkolenia: 31
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ROSE Poznań
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 10 

 – Gimnazjum nr 1 w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 3 w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 5 w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 22 w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 54 w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 65 w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 5 Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 40 Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 90 Poznaniu
 – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

• Liczba uczestników szkolenia: 24

ROSE Żmigród
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5 

 – Szkoła Podstawowa w Barkowie
 – Szkoła Podstawowa w Radziądzu
 – Szkoła Podstawowa w Skokowej
 – Zespół Szkół w Sułowie Szkoła Podstawowa w Sułowie
 – Zespół Szkół w Sułowie Gimnazjum w Sułowie 

• Liczba uczestników szkolenia: 15

ROSE Żnin
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 3 

 – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie
 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
 – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żninie

• Liczba uczestników szkolenia: 15

Przykłady projektów zrealizowanych z uczniami w ramach III edycji szkoleń: 
• Stolice krajów Unii Europejskiej
• Związki nieorganiczne – tlenki
• Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
• Związki jednofunkcyjne
• Przekrój budynku jednorodzinnego
• Kraje niemieckojęzyczne
• Planowanie jadłospisu dekadowego dla młodzieży w wieku szkolnym
• Piosenka inna niż wszystkie
• Ciekawość?… pierwszy stopień do Unii
• Święty Paweł – apostoł narodów

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   124SWPS_1_sklad_DRUK.indd   124 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

125

• Legendy mojego regionu i moje
• Barwy akademii czarnoleskiej – plastyczna interpretacja ich znaczenia
• Książka moim przyjacielem
• Around London
• Wpływ telewizji i internetu na rozwój i życie młodego człowieka
• Zanieczyszczenia powietrza
• Mam prawo znać prawo
• Wspomnienia z gimnazjum
• Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka
• Powtórzenie wiadomości do egzaminu gimnazjalnego
• The most interes  ng natural areas in Poland that you could recommend to foreign vi-

sitors coming to our country (Najbardziej przyrodniczo interesujące obszary w Polsce, 
które moglibyście polecić zagranicznym turystom odwiedzającym nasz kraj)

• Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka
• Zanieczyszczenia powietrza
• Rola gołębi w mieście Jaworzno
• Dbam o zdrowie
• Ireland and its symbols
• Rozwój wiedzy dotyczącej zjawisk magnetycznych na tle historii powszechnej; 

występowanie tych zjawisk w przyrodzie oraz ich wykorzystanie w technice
• Bayern-eine Reise in das deutsche, bekannte Bundesland (Bawaria – podróż do 

znanego, niemieckiego landu)
• Wielkanoc w Niemczech – tradycje wielkanocne
• Matematyka w zastosowaniach
• Szkocja – kraj wchodzący w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

(Scotland as part of the United Kingdom)
• Mój region-moja mała Ojczyzna
• Eat, drink and be happy! (Jedz, pij i bądź szczęśliwy!)
• Z Anarukiem przez Grenlandię
• Myśl o sobie. Żyj zdrowo
• Język angielski w polskich reklamach
• Zwyczaje i obrzędy wielkanocne
• Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej
• Pory roku
• A trip to London – tourist a  rac  ons
• Nowoczesne metody spawania
• Miejsca, które chciałbym zobaczyć
• What is worth of seeing in London? (Co jest warte obejrzenia w Londynie?)
• Roboty. Projekt wykorzystujący znajomość fi gur geometrycznych
• Od „żywych fotografi i” do sztuki fi lmowej
• Miejsce teatralne – krótki przewodnik po historii teatru
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• Jem kolorowo
• Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów
• We  er – Jahreszeiten
• Żyj zdrowo – unikaj nałogów
• Piłka siatkowa od A do Z
• Welcome to Great Britain (Witamy w Wielkiej Brytanii)
• Tourist a  rac  ons in London (Atrakcje turystyczne w Londynie)
• Miejsca sercu bliskie
• Co nas śmieszy w Zemście Aleksandra Fredry?
• Woda – najcenniejszy związek chemiczny
• Kultura i zabytki Wielkiej Brytanii i USA – Plakat
• Możesz zapobiegać chorobom związanym z niewłaściwym odżywianiem
• Opracowanie folderu na temat książki Daniela Defoe Robinson Kruzoe
• Jedz aby żyć, a nie żyj aby jeść
• Zabawa z piosenką pt. „Bajka o hucie wawelskiej”
• Szkoła moich marzeń
• Kalendarz rzymski
• Trójkąty i ich własności
• Sole wokół nas
• Bryły platońskie
• Wielcy matematycy
• Snuć można nie tylko opowieści
• Zjawiska optyczne w przyrodzie
• Przygotowanie wycieczki rowerowej dla klasy IIa
• Powstanie Warszawskie
• Powstanie 1944
• Sławni Polacy
• Obliczanie pól prostokątów i kwadratów
• Wpływ człowieka na środowisko
• Bryły obrotowe
• Moja szkoła
• Rozwijamy sprawność fi zyczną w ćwiczeniach z wykorzystaniem przyrządów i przy-

borów gimnastycznych
• Wyruszamy w Kosmos
• Renesansowa wiara w człowieka na przykładzie twórczości Jana Kochanowskiego
• Zagrożenia i szanse przyrody
• Planujemy rodzinne wakacje za granicą
• Mniejszości narodowe w naszym regionie
• Frazeologizmy z mitów greckich
• Zdrowy styl życia
• Triduum Paschalne
• Z wizytą w Stanach Zjednoczonych

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   126SWPS_1_sklad_DRUK.indd   126 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

127

• Wszystko o Zjednoczonym Królestwie
• O średniowiecznym rycerzu
• Barwność stroju i języka w wybranych regionach Polski
• Ciekawe miejsca w Polsce
• Spotkanie z X muzą
• Idzie wiosna
• Jak wyglądało życie ludzi pierwotnych?
• Pierwszy kontakt z językiem angielskim
• Zbliża się wiosna
• Na straży praw – międzynarodowe organizacje działające na rzecz człowieka
• Krainy geografi czne Polski
• Rajd rowerowy w 725-lecie Żerkowa

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Uważam, że niewątpliwą zaletą kursu była życzliwa i miła atmosfera. Ciekawe 

było również to, że każdy uczestnik mógł opracowywać metodą projektu temat, 
który wybrał z uczniami i który go interesował naprawdę. Wszystko mi się podo-
bało – szkoda tylko, że nie nauczyłam się obsługiwać rzutnika mul  medialnego, 
bo wciąż mam z tym kłopoty i trochę się tego wstydzę.

• Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane, a atmosfera miła i przyjazna uczestni-
kom, często tak jak mnie kompletnym laikom w dziedzinie IT. Nauczyłam się wielu 
rzeczy, które mam nadzieję, będę wykorzystywać w pracy w szkole i za to jeszcze 
raz dziękuję.

• Cały kurs oceniam pozytywnie. jak zwykle mogę narzekać na zbyt szybko ucie-
kający czas. W natłoku innych obowiązków (szkolnych i nie tylko) ciężko było 
z terminami. Ale jak dla mnie spoko :)

• Kurs ten pozwolił mi zapoznać się z podstawami obsługi komputera, a w szczegól-
ności swobodnie obsługiwać pakiet Offi  ce. Zdobyłam sporo wiedzy teoretycznej 
i praktycznej. Kurs był przeprowadzony fachowo i sprawnie, a instruktorzy kursu 
posiadają dużą wiedzę w zakresie obsługi i oprogramowania. Jestem zadowolona 
z odbytego szkolenia.

• Kurs przeprowadzony solidnie, nauczyciele prowadzący kurs umiejętnie przeka-
zywali swoje wiadomości, udzielali wszelkich wskazówek, dużo uwagi poświęcali 
osobom, które miały problemy z wykonywaniem zadań. Nauczyciele zachęcali do 
dalszej pracy. Jedyna uwaga to zbyt duża ilość osób na kursie, w odniesieniu do 
ilości komputerów. Poza tym – brak uwag. Super!

• Atmosfera prowadzonych zajęć bardzo dobra. Panie prowadzące zajęcia bardzo do-
brze przygotowane merytorycznie do każdych zajęć, zajęcia odbywały sie wg zamie-
rzonych celów i wyznaczonego planu. Moim zdaniem na zajęciach wykonywaliśmy 
kilka zbędnych ćwiczeń m.in. zakładanie skrzynki pocztowej. Ogólnie moje wrażenia 
są pozytywne z przebytego szkolenia.
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• Największą zaletą tego kursu jest to, że wszystkie zadania dostaję przez „kom-
puter”. Zadania te są podparte takimi przykładami, że każdy laik jest w stanie to 
wykonać. Ja nauczyłam się dużo, choć myślałam, że Power Pointa mam opano-
wanego. Stworzyłam kilka albumów w Picasa, takich prywatnych. A jeśli chodzi 
o dzieciaków, to myślę, że projekty mają przyszłość. Nauczyciel nie musi się ko-
jarzyć z kredą i tablicą i wskazującym palcem. Nauczyciel to nie osoba, która ma 
złapać ucznia na tym co nie umie, ale ma pokazać drogę jak zdobyć wiedzę. Nie 
mam zastrzeżeń do kursu, dużo mnie nauczył.

• Jestem bardzo zadowolony z tego kursu. Po pierwsze, jako nauczyciel matema-
tyki widzę, że uczniowie lepiej opanowali wzory związane z bryłami obrotowy-
mi. Niedawno zrobiłem sprawdzian z tego działu i widzę różnicę pomiędzy klasą, 
gdzie materiał był realizowany tradycyjnie, a klasą gdzie był realizowany metodą 
projektu. Po prostu, moim zdaniem, opatrzenie się z tymi wzorami sprawiło, że 
uczniowie je lepiej zapamiętali. Po drugie, jako nauczyciel informatyki wykorzy-
stałem wiele ciekawych pomysłów do pracy z uczniami, np. dla wyróżniających 
się uczniów prezentacja z przyciskami, czy wykorzystanie elementów grafi cznych 
(z zadania metaplan). Jestem zadowolony ze współpracy z paniami prowadzący-
mi kurs. Zawsze służyły fachową pomocą. Podkreślić trzeba także szybkość, z jaką 
odpowiadały na posty, co przy tej liczbie kursantów nie jest sprawą łatwą. Kul-
tura słowa używana przez panie powinna być wzorem netykiety. Byle tak dalej.

• Uczestnicząc w szkoleniu „Wykorzystanie technologii informacyjnych oraz pracy 
metodą projektu edukacyjnego w nauczaniu przedmiotowym” zdobyłam wiele no-
wych umiejętności informatycznych. Cieszę się, że mogłam pracować metodą pro-
jektu oraz że mogłam (po raz pierwszy) pracować na pla  ormie e-learningowej. 
Cieszy mnie fakt, że poznałam wielu fajnych ludzi, szczególnie przemiłą (…), która 
była dobrym duchem tego szkolenia. Uważam, że takie szkolenia powinni przejść 
wszyscy nauczyciele. Będę promować ROSE, gdyż jestem bardzo zadowolona, że 
mogłam wziąć w nim udział. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jest to bez-
płatna forma doskonalenia nauczycieli (rzadko spotykane) oraz super atmosfera 
panująca podczas spotkań stacjonarnych. Dziękuję i proszę o więcej takich szkoleń.

• Jestem zadowolona, że wzięłam udział w szkoleniu prezentującym pracę metodą 
projektu, ponieważ jest to bardzo atrakcyjna i ciekawa forma przeprowadzania 
zajęć. Uczniowie bardzo chętnie w niej uczestniczyli, przykładali sie do wykony-
wanych zadań, podeszli do metody projektu w sposób bardzo odpowiedzialny, 
byli także dumni z efektów końcowych swojej pracy. Fakt, że jest to metoda 
czasochłonna i pracochłonna zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Jeśli chodzi 
o samo szkolenie, to było sporo zadań do wykonania (starałam się wypełniać je 
sumiennie), które również pochłaniały sporo czasu. Z metody projektu, oprócz 
lekcji biologii, korzystam także na lekcjach geografi i, na pewno będę tą metodę 
wykorzystywała w dalszej swojej pracy, gdyż ma wiele mocnych stron, a ucznio-
wie chętnie podejmują się wyznaczonych działań.
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• Szkolenie było prowadzone w bardzo serdecznej i przyjaznej atmosferze. W razie 
jakichkolwiek problemów można było uzyskać pomoc od Pań prowadzących. Za-
jęcia bardzo mi się podobały i zachęcały do dalszej pracy. Będę miło wspominać 
czas spędzony w Kowalewie.

• Ogólne wrażenia z kursu bardzo pozytywne. Przede wszystkim, co zasługuje na 
pochwałę, to fakt, że tematyka kursu nie odbiegała od tematu. Byłam na kilku kur-
sach, gdzie nazwa mówiła jedno, a treści coś innego. Tutaj rzeczywiście poznaliśmy 
jak można wykorzystać IT w nauczaniu przedmiotowym. Wyjaśnienie jak przepro-
wadzić projekt było bardzo szczegółowe tak więc raczej nikt nie powinien mieć 
problemów. Bardzo podobało mi się to, iż mogliśmy zadania wykonywać na plat-
formie e-learningowej, bo na pewno zaoszczędza to czas. Co więcej, trenerzy byli 
wyrozumiali i kompetentni. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę nie mam nic na minus.

• Muszę przyznać, że na udział w prowadzonym przez Was kursie namówiła mnie 
koleżanka, która jest za pan brat z komputerem. Ja na pewno tak bym siebie nie 
określiła, więc można sobie wyobrazić jak czułam się po pierwszym spotkaniu, 
kiedy uświadomiłam sobie, ile pracy przede mną. Dziś śmiało mogę powiedzieć, 
że strach ma wielkie oczy. Dzięki temu szkoleniu nauczyłam się bardzo wiele. 
Zadania były ciekawe i jestem wdzięczna za wszystkie komentarze do nich. Moje 
domowe dzieci na początku patrzyły na mnie z politowaniem (oczywiście go-
rąco by temu zaprzeczyły), ale później okazało się, że umiem coś, czego oni nie 
potrafi ą. Jestem bardzo zadowolona, że nie stchórzyłam i wytrwałam do końca. 
Przykro mi tylko, że z terminami u mnie nie najlepiej. Za to bardzo przepraszam.

• Kurs przeprowadzały osoby kompetentne. W sposób bardzo rzeczowy, a zarazem 
przyjazny udzielały rad, pomocy, wskazówek do pracy i wykonywania poszczegól-
nych zadań. Bardzo przydatne były konsultacje nie tylko podczas spotkań stacjo-
narnych, ale również w czasie pracy domowej. Na uwagę zasługuje możliwość 
uzyskiwania porad na pla  ormie. Jeśli zadanie nie było wykonane poprawnie, 
można było je uzupełnić, dopracować. Wpływało to na bezstresową realizację 
zadań. W związku z tym, że moja umiejętność posługiwania się programami nie-
zbędnymi do opracowań przewidzianych w szkoleniu była zbyt mała, potrzebo-
wałabym więcej godzin na spotkania stacjonarne. Uważam, że nabyłabym wpra-
wy m.in. w tworzeniu albumów w programie Picasa, tworzeniu diagramów. Aby 
wywiązać się z tych zadań korzystałam z pomocy syna, gdyż nigdy wcześniej nie 
wykonywałam takich zadań i miałam problem z ich wykonaniem.

• Kurs był ciekawy, przeprowadzony sprawnie. Wiele się z niego dowiedziałam. Ciekawa 
metoda sprawdzania, pla  orma, pierwszy raz korzystałam z niej. Zadania dobrze wy-
tłumaczone, choć Picasa sprawił mi wiele kłopotów, gdyż akurat internet mi szwanko-
wał, a objaśnienia jakoś do mnie słabo trafi ły. Kurs motywował do działania. Pierwsza 
prezentacja sprawiła wiele trudności ale za to druga poszła znacznie lepiej i szybciej.

• Forma szkolenia bardzo mi się podobała. Przede wszystkich bardzo fajna atmosfe-
ra, sympatyczne i kompetentne prowadzące. Informacje przekazywane w sposób 
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komunikatywny i zrozumiały dla uczestników. W razie problemów bądź wątpliwości 
prowadzące udzielały natychmiastowej pomocy, podpowiedzi. Bardzo mi też odpo-
wiadała forma kontaktu pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi – instrukcje wyko-
nania kolejnych zadań były jasne i rzeczowe, pomoc również. Nie mam zastrzeżeń 
i na pewno zapiszę się na kolejne szkolenie tego typu, oczywiście o innej tematyce.

• Moje odczucia z kursu są bardzo pozytywne. Informacje jakie pozyskałam na 
szkoleniu bez wątpienia udoskonaliły mój warsztat pracy. Dzięki wykorzystaniu 
technologii informacyjnych mogę urozmaicać i opracowywać swoje lekcje w cie-
kawy sposób, chociażby właśnie poprzez pracę metodą projektu. Ponadto dzięki 
umiejętnościom zdobytym na tym kursie mogę w miarę swobodnie poruszać się 
po różnych programach komputerowych. Chciałam również nadmienić, iż pomoc 
pań prowadzących kurs była ogromna.

• Szkolenie na temat wykorzystania technologii informacyjnej oraz pracy metodą 
projektu na lekcjach było bardzo ciekawym doświadczeniem i z pewnością wiele 
nabytych przeze mnie umiejętności zostanie wykorzystanych na zajęciach w szko-
le. Na pewno użycie Power Pointa i ciekawe wskazówki dotyczące wyszukiwania 
informacji w internecie. Myślę, że jedynym ograniczeniem i niedogodnością zwią-
zaną ze szkoleniem był czas, a w zasadzie jego brak. Wiele zadań wymagało od 
nas kilku godzin przed komputerem i nie tylko. Jeśli chodzi o mnie, to sądzę, iż 
powinnyśmy więcej rzeczy przećwiczyć na zajęciach, ponieważ gdy nie ćwiczymy 
wówczas pewne umiejętności zapomina się i trzeba poświęcić jeszcze więcej cza-
su na poszczególne zadania. A trzeba przyznać, że zadania były dosyć ciekawe 
choć niektóre z nich naprawdę pracochłonne. Bardzo podobała mi się atmosfera 
panująca na szkoleniu oraz komentarze pań prowadzących, które bardzo moty-
wowały do dalszej pracy i były niezwykle pomocne.

• Jestem zadowolona, kurs spełnił moje oczekiwania, chociaż przyznam szczerze, 
niektóre zadania były pracochłonne, ale to właśnie dzięki nim udoskonaliłam 
pewne umiejętności, które są dla mnie bardzo cenne.

• Przeprowadzone szkolenie było dla mnie bardzo interesujące i ciekawe, ponieważ 
pierwszy raz uczestniczyłem w pracy na pla  ormie e-learningowej. Dzięki temu szko-
leniu poznałem na czym polega praca metodą projektu i że jest to ciekawa alternaty-
wa dla tradycyjnych metod nauczania. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie fi zyczne 
to uważam, że powinno się zachęcać dzieci i młodzież do jak największej aktywności 
ruchowej ponieważ większą część czasu wolnego i zajęć szkolnych spędzają w pozycji 
siedzącej lub przy komputerze, co ma niekorzystny wpływ na ich rozwój.

• Ja jestem zadowolona ze szkolenia, na początku nie miałam pojęcia jak to się 
będzie odbywać i w jakiej formie. Początkowo byłam przerażona tym wszystkim, 
ponieważ nigdy nie pracowałam w programie Power Point i tymi kontaktami 
z państwem przez internet, ale po drugim spotkaniu trochę się uspokoiłam. Tych 
zadań było bardzo dużo, tak mi się wydawało na początku, ale popatrzeć teraz 
to nie było tak źle, ponieważ mieliśmy dużo gotowych pokazanych prac. Kurs był 
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bardzo pracowity, ale myślę, że i zaowocuje pewną wiedzą przydatną w naszej 
pracy. Dziękuję za mile spędzony czas i serdecznie pozdrawiam.

• Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Metodą projektu edu-
kacyjnego pracowałam z uczniami już nie raz, sama natomiast nigdy wcześniej 
nie wykonałam prezentacji w programie Power Point. Dzięki zajęciom w ramach 
szkolenia i materiałom przesyłanym na pla  ormę w dość łatwy sposób zdobyłam 
tą umiejętność. Dzięki temu łatwiej mi będzie ocenić wkład pracy uczniów w wyko-
nanie prezentacji. Jeżeli chodzi o moje odczucia ze spotkań, to chciałabym zwrócić 
uwagę na jedną rzecz. Można by grupy podzielić nie losowo, ale według już po-
siadanych umiejętności pracy z komputerem. Na pewno spotkania nasze byłyby 
efektywniej wykorzystane. Trochę mało czasu było na wykonanie ostatniego, a naj-
bardziej pracochłonnego zadania (sprawozdanie z ewaluacji i wykonanie prezenta-
cji podsumowującej projekt). W tym czasie wypadły święta, a wiadomo ile pracy 
w przygotowanie świąt dla rodziny trzeba włożyć. Wolałabym, aby na to zadanie 
dołożono jeden tydzień. To tyle mojego „czepiania się”. Ogólne wrażenie mam bar-
dzo dobre. Napracowałam się bardzo (oddałam wszystkie zadania w terminie), ale 
dało mi to sporo satysfakcji.

• Podobało mi się to, iż mogłam uczniów poznać z całkiem innej strony i co najważniej-
sze, to okazało się, że uczniowie, którzy mają ogromne problemy z językiem niemiec-
kim okazali się bardzo twórczy i zaangażowanie ich było bardzo duże. Oczywiście naj-
większą motywacją ich była ocena, gdyż klasa którą wybrałam, osiąga słabe wyniki 
w nauce. Kolejną rzeczą którą zauważyłam, to że uczniowie mogli polepszyć ze sobą 
kontakt, gdyż niektórzy z nich wcześniej nigdy nie mieli ze sobą kontaktu poza szkołą. 
Jedynym minusem był oczywiście dostęp do pracowni komputerowej, a nawet sami 
uczniowie niektórzy nie posiadają w domu komputera co mnie wielce zaskoczyło!!!

• Uważam, że szkolenie, w którym brałam udział było wartościowe i prowadzone 
bardzo profesjonalnie. Nabyłam na nim sporo umiejętności, które wykorzystam 
w swojej pracy zawodowej. Zadania, z którymi musiałam się zmierzyć nie sprawiły 
mi kłopotów dzięki dobrze opracowanym instrukcjom. Szkolenie oceniam wysoko, 
ponieważ mój zasób wiedzy i umiejętności wyniesiony ze szkolenia jest duży.

• Kurs był bardzo dobrze przygotowany, prowadzący służyli pomocą podczas wy-
konywania zadań. W moim odczuciu jednak był on przygotowany dla laików, co 
w dobie wszechogarniających nas komputerów i technologii informacyjnej wy-
daje się być niezasadne.

• Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w kursie e-learningowym. Uzyskałam 
dużo nowych informacji, które chciałabym wykorzystywać w mojej pracy. Spodo-
bała mi się praca metodą projektu i mam nadzieje, że będę mogła tą metodą 
pracować z uczniami na każdym poziomie nauczania. Pomysły kiełkują już w mo-
jej głowie. Niestety dla mnie okazało się stresujące ograniczenie czasowe przy 
realizacji zadań. Człowiek ich wykonanie zostawia na później i potem się okazuje, 
że może nie zdążyć. To jedyny minus tego szkolenia. 
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IV edycja szkoleń – 2010

„Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 10 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 51 szkoły uczestniczyły w szkoleniu
• 130 nauczycieli zostało przeszkolonych
• ok. 2600 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym 

Szkolenie zostało zrealizowane przez Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Ko-
munikacji (SPIK) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie w part-
nerstwie z Fundacją Orange. Koordynatorem projektu była dr Katarzyna Winkowska-
-Nowak, a kierownikiem projektu – Prof. dr hab. Andrzej Nowak. Szkolenie skierowane 
było do nauczycieli różnych przedmiotów, jego głównym celem było stworzenie i wpro-
wadzenie do szkół takich sposobów nauczania technologii informacyjnych, by uzyski-
wana wiedza i zdobyte umiejętności przygotowywały uczniów do aktywnego podjęcia 
wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesne społeczeństwo.

Cele projektu:
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii in-

formacyjnych w nauczaniu przedmiotowym.
• Popularyzacja metody projektu edukacyjnego w nauczaniu.
• Aktywizacja uczniów realizujących projekty w szkole, przygotowanie do pracy 

zespołowej i działalności społecznej.
• Tworzenie uczącej się społeczności nauczycieli. 
• Oddziaływanie na społeczności lokalne skupione wokół szkół (rodzice, środowisko 

lokalne) poprzez włączenie za pośrednictwem uczniów biorących udział w projek-
cie lub informowanie o takich działaniach szkoły.

• Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych.

• Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpie-
czeństwa dzieci w internecie.

Kursy prowadzili nauczyciele – instruktorzy ROSE z 10 Regionalnych Ośrodków Szkoleń 
E-learningowych: Chrzanowa, Jaworzna, Koszalina, Kowalewa, Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Poznania, Redy, Węgrowa, Żmigrodu , Żnina w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 
2010 r. Nadzór merytoryczny nad szkoleniami sprawowany był przez nauczycieli akade-
mickich SWPS, a w szczególności pracowników Instytutu SPIK.
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W szkoleniu wzięło udział 130 nauczycieli z 51 szkół (22 szkoły podstawowe, 26 gimnazjów, 
3 szkoły ponadgimnazjalne) z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-
-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskie-
go, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Szkolenie miało charakter komplementar-
ny: warsztaty stacjonarne + kurs e-learningowy + realizacja projektów edukacyjnych przez 
uczniów w szkole pod opieką nauczycieli – uczestników szkolenia oraz sprawozdanie z ich 
realizacji. W poszczególnych ośrodkach ROSE odbyły się 4 spotkania stacjonarne, pod-
czas których uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi następujących programów: 
edytora tekstu na przykładzie programu Ms Word, programu do tworzenia prezentacji na 
przykładzie Ms Power Point, arkusza kalkulacyjnego na przykładzie programu Ms Excel. 
Kursanci nauczyli się również tworzyć strony internetowe w Google, a także poznali za-
sady swobodnego korzystania z pla  ormy e-learningowej Moodle oraz zaznajomili się 
z materiałami przygotowanymi przez Fundację Orange do pracy z uczniami na temat 
bezpiecznego internetu. Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi odbywały się szkolenia 
e-learnigowe, prowadzone na pla  ormie SWPS z wykorzystaniem jej zasobów. 

Spotkania stacjonarne obejmowały:
• warsztaty,
• prezentacje.

Szkolenie e-learningowe obejmowało:
• ćwiczenia z zakresu wykorzystania narzędzi IT w pracy nauczyciela,
• wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów edukacyjnych w szkole.

Przykłady dobrych praktyk

Przykład 1

Temat projektu Książka mój najlepszy przyjaciel
Nauczyciel Renata Kramarczyk
Przedmiot Język polski
Szkoła Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworznie
Uczestnicy, klasa Klasa IVb, VIc, VId;

Produkty fi nalne projektu Wystawa plakatów, prezentacja mul  medialna, 
ręcznie wykonana książka, wiersze

1. Główne cele projektu.
Rozbudzanie motywacji czytania. Uświadomienie, jaką rolę pełni książka w życiu i rozwo-
ju człowieka, a także potrzebę obcowania z dziełem literackim.
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2. Przebieg pracy nad projektem.
Na lekcjach uczniowie zostali zapoznani z metodą projektu. Podczas zadań, ćwiczeń i dys-
kusji wyjaśniliśmy dlaczego warto czytać, jaki wpływ na nasze życie mają książki itp. Na-
stępnie uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymała zadanie do zrealizo-
wania np. wykonanie plakatu „Książka – mój najlepszy przyjaciel” , napisanie wiersza czy 
stworzenie prezentacji mul  medialnej. Kontrakt zawarty między nauczycielem a dziećmi 
określał czas i zasady wykonania przydzielonych zadań. Prace uczniów zostały ocenione 
i nagrodzone.

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu.
Plakaty „Książka – mój najlepszy przyjaciel” wykonane przez uczniów utworzyły szkol-
ną wystawę prac. Podczas Sympozjum Naukowego dla rodziców zebrani zostali zapo-
znani z treścią prezentacji mul  medialnej „Historia książki i druku”. Książka wykonana 
przez uczennicę została zaprezentowana uczniom podczas lekcji. 
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Przykład 2

Temat projektu „DACHL-LÄNDER” – „Kraje niemieckojęzyczne: 
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein”

Nauczyciel Anna Mendela-Baca
Przedmiot Język niemiecki

Szkoła Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Chrzanowie

Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 2d (grupa zaawansowana); 18 uczniów 

Produkty fi nalne projektu

• Grupa 1 – Niemcy 
prezentacja mul  medialna

• Grupa 2 – Austria
prezentacja mul  medialna

• Grupa 3 – Szwajcaria
album o Szwajcarii,
prezentacja mul  medialna,
fi lm

• Grupa 4 – Liechtenstein
prezentacja mul  medialna

1. Główne cele projektu:
Wprowadzenie elementów kultury i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, 
wdrażanie do pracy w grupie, do systematyczności i odpowiedzialności za powierzone 
zadania, korzystanie ze źródeł informacji w języku niemieckim. 

2. Przebieg pracy nad projektem:
• Lekcja wprowadzająca do pracy nad projektem (wybranie tematu, podział na gru-

py, zapoznanie uczniów z pracą metodą projektu, podanie wskazówek dotyczą-
cych zrobienia „dobrej” prezentacji mul  medialnej, uzgodnienie terminów konsul-
tacji i terminu prezentacji prac nad projektem, odczytanie i podpisanie kontraktu) 
– 8.02.2010

• 15.02.2010 – 19.03.2010 – praca nad projektem, konsultacje, poprawki
• 22.03.2010 – prezentacja projektów, w obecności dyrektor szkoły p. Marii Dobrzyń-

skiej, ocena projektów
• 23.03.2010 – prezentacja projektów dla szóstoklasistów, w pracowni języka nie-

mieckiego podczas Dnia Otwartego Szkoły
• 29.03.2010 – konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
• 30.03.2010 – rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród
• 10.02.2010 – 20.04.2010 – tworzenie przez nauczyciela strony internetowej projektu 
• umieszczanie prac na stronie internetowej szkoły 
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3. Sposób i miejsce prezentacji projektów:
Prezentacja na forum grupy, omówienie przez poszczególnych członków grupy wybrane-
go tematu (jedna grupa ok. 20 min.) – 22.03.2010, prezentacja przed szóstoklasistami, 
wyświetlane prezentacje mul  medialne, krótki komentarz, album o Szwajcarii do wglądu 
– 22.03.2010, zamieszczenie wybranych prac i linku do strony na stronie internetowej 
szkoły - 20.04.2010. 

Przykład 3

Temat projektu Fascynujący świat wiedzy
Nauczyciel Małgorzata Sandułow
Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki 
w Koszalinie

Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 2a; 27 uczniów 

Produkty fi nalne projektu
1. Mapy myśli w formie plakatów.
2. Prezentacje Power Point.
3. Modele urządzeń technicznych.
4. Pokaz eksperymentów.

Uczniowie pracowali w 7 zespołach. Dla każdego z nich wylosowane zostały następu-
jące zadania:

Nr 
grupy Zagadnienie Temat eksperymentu Naukowiec Model 

urządzenia

I Grawitacja, ciąże-
nie powszechne 

Jak opróżnić naczynie bez 
przechylania go? Newton Samolot

II Magnetyzm, pole 
magnetyczne Jak wykonać magnes? Einstein

Kompas 
lub wehikuł 
czasu 

III Ciepło, zimno, 
temperatura 

Skacząca moneta, czyli jak 
działa termometr Celsjusz Termometr

IV Światło, kolor, 
optyka 

Dlaczego na niebie poja-
wia się tęcza? Edison

Żarówka lub 
aparat foto-
grafi czny

V
Woda, siła wy-
poru, naczynia 
połączone

Dlaczego rdza jest naszym 
wrogiem? Archimedes Statek
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VI
Elektryczność 
statyczna, elek-
tryzowanie, prąd 

Jak zobaczyć naraz dwa 
bieguny?

Tales z 
Miletu 

Radio lub 
telefon

VII
Chemia w kuchni, 
związki chemicz-
ne, pierwiastki

Czy ziemniak może być 
niebieski?
Wulkan w kuchni? 

Mendelejew Rakieta

Projekt realizowany był etapami. Podczas zajęć wprowadzających uczniowie zapoznali się 
z pracą metodą projektu i poznali zagadnienia grając w grę komputerową. Każdy uczeń 
otrzymał kontrakt i harmonogram projektu oraz opis przygotowania eksperymentu. Na 
wykonanie poszczególnych zadań uczniowie mieli tydzień (nie licząc dwutygodniowej fazy 
wstępnej). Praca zespołów odbywała się głównie w domu po wcześniejszych zajęciach 
w klasie, np. na zajęciach komputerowych dzieci uczyły się tworzyć prezentacje mul  me-
dialne, po wykonaniu map myśli i modeli urządzeń na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej 
uczyły się ich prezentacji. Co tydzień były wyznaczane punkty kontrolne na wykonanie 
kolejnych zadań, dzięki czemu projekt przebiegał rytmicznie i terminowo. 

W dniu 22 marca po południu odbył się dzień prezentacji projektu, na który zaprosze-
ni zostali rodzice. Niektórzy przybyli całymi rodzinami z rodzeństwem i dziadkami. Eme-
rytowany nauczyciel fi zyki był ekspertem podczas prezentacji i nie krył swojego podziwu. 
Wszyscy uczniowie otrzymali szóstki z edukacji przyrodniczej oraz słodki poczęstunek. 
Wystawa prac uczniów zdobi szkolne korytarze.

Jestem bardzo dumna ze swoich pierwszoklasistów, że tak świetnie poradzili sobie 
z trudnymi zagadnieniami z zakresu fi zyki i chemii, że potrafi li pracować w zespole, do-
trzymywali terminów i wszyscy odnieśli sukces.

Przykład 4

Temat projektu Sole wokół nas
Nauczyciel Barbara Hofman
Przedmiot Chemia
Szkoła Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 2a; 16 uczniów
Produkty fi nalne projektu 2 prezentacje, 2 plakaty

1. Głównymi celami projektu było poznanie przez uczniów:
• budowy cząsteczki niektórych soli,
• właściwości fi zycznych i chemicznych niektórych soli,
• występowania i wykorzystania soli;
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a także: 
• posługiwania się internetem w zakresie zdobywania informacji,
• przetwarzania informacji za pomocą komputera.
• prezentowania informacji,
• pracy w grupie.

2. Przebieg pracy nad projektem:
Praca nad projektem rozpoczęła się dnia 3.03.2010 r. i trwała do 24.03.2010 r. Rozpoczęła 
się lekcją wprowadzającą. W czasie tych zajęć uczniowie otrzymali wyczerpującą informa-
cję na temat zasad realizacji projektów i poznali temat projektu. Tego dnia uczniowie do-
brali się w grupy, wybrali lidera grupy oraz wybrali temat szczegółowy. Każda grupa otrzy-
mała kartę projektu zawierającą informacje o celach, terminach konsultacji i dostępnej 
literaturze. Uczniowie poznali również zasady oceniania projektu i zadania szczegółowe. 
Każdy uczeń zobowiązał się do realizacji zadań szczegółowych. Dwie grupy zdecydowa-
ły, że prezentację wyników projektu przedstawią w postaci prezentacji mul  medialnej, 
a dwie w postaci plakatów. Uczniowie konsultowali się z nauczycielem prowadzącym 
zgodnie z harmonogramem. Przedstawiali swoje zadania i konsultowali z nauczycielem 
ich poprawność. W czasie realizacji projektu mieli możliwość wyszukiwania informacji na 
zadany temat w internecie, w pracowni komputerowej, mieli także możliwość zapoznania 
się z programem mul  medialnym „Mały chemik”. Program ten pozwala na modelowanie 
wzorów strukturalnych cząsteczek soli. 

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu
Prezentacja projektu nastąpiła 24.03.2010 r. Dwie grupy przedstawiły wyniki swojej pra-
cy w postaci prezentacji mul  medialnej, a następne dwie w postaci plakatów. Każda gru-
pa zaprezentowała krótki komentarz do swoich prac. Członkowie grup mieli możliwość 
oceny słownej i punktowej prac swoich kolegów, a także kolegów w grupie. Nauczyciel 
uwzględniając oceny uczniów dokonał indywidualnej oceny uczniów.

Przykład 5

Temat projektu Optyka geometryczna
Nauczyciel Małgorzata Włodarczyk
Przedmiot Fizyka
Szkoła Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 3b; 9 uczniów

Produkty fi nalne projektu Prezentacje, obrazy dynamiczne w programie 
GeoGebra
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1. Główne cele projektu:
• Rozwijanie ciekawości poznawczej i umiejętności badawczych.
• Wdrażanie uczniów do samodzielności.
• Kształtowanie postawy systematyczności i odpowiedzialności za przydzielone za-

dania.
• Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji.
• Zainteresowanie optyką geometryczną jako działem fi zyki zajmującym się wyja-

śnianiem praw rządzących zjawiskami świetlnymi przy pomocy geometrii.

2. Przebieg pracy nad projektem:
• określenie zakresu i tematu projektu,
• podział na grupy,
• przydział tematów projektu,
• kontrakt z uczniami,
• praca nad projektem:

 – wyszukiwanie różnych informacji,
 – zebranie materiałów i ich edycja,
 – przygotowanie prezentacji Power Point,
 – utworzenie apletów w GeoGebrze dotyczących powstawania obrazów przy 

przejściu światła przez soczewkę i zwierciadło. 
• konsultacje:

 – monitorowanie pracy na rożnych jej etapach,
 – udzielanie informacji dotyczących projektu,

• prezentacje uczniowskie,
• ocena projektów,
• podsumowanie – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu
Uczniowie realizowali projekty w domu korzystając z wszelkich dostępnych źródeł infor-
macji, także internetu i Encyklopedii Mul  medialnej, a w przypadku wątpliwości, mogli 
korzystać z pomocy nauczycieli naszej szkoły. Przedstawienie wyników ich pracy odbyło 
się na lekcji fi zyki (w pracowni mul  medialnej). Każda z grup na prezentację miała 15 
minut. Uczniowie wykazywali się wielkim zaangażowaniem w trakcie opracowywania 
i referowania projektów.
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Przykład 6

Temat projektu Ziemska geometria
Nauczyciel Dorota Dąbrowska
Przedmiot koło matematyczne
Szkoła Gimnazjum w Ćmielowie
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 3a; 26 uczniów

Produkty fi nalne projektu

Siatki i modele graniastosłupów oraz ostrosłupów, 
modele brył obrotowych, prezentacja w programie 
Ms Power Point dotycząca brył w otaczającym nas 
świecie, gazetka zawierająca odstawowe wiado-
mości o bryłach wykonana w programie Ms Word.

Głównym celem projektu było:
• rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów; 
• uświadomienie uczniom roli matematyki w otaczającej nas rzeczywistości; 
• poszerzenie wiedzy na temat brył geometrycznych; 
• doskonalenie rysowania siatek i wykonywania modeli; 
• pobudzenie uczniów do aktywności twórczej; 
• wyrabianie nawyków właściwej organizacji pracy, współpracy w grupie; 
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz do-

skonalenie umiejętności posługiwania się internetem oraz programami Ms Word 
i Power Point. 

Praca nad projektem obejmowała 1 godzinę tygodniowo, rozpoczęła się ona od wyło-
nienia grup uczniów. Następnie zespoły otrzymały zagadnienia do realizacji. Uczniowie 
przystąpili do gromadzenia materiałów i realizowania przydzielonych zadań, wykazali 
się przy tym wyjątkowym zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością. Na zakończenie 
projektu zaprezentowali efekty swojej pracy na forum klasy.

Przykład 7

Temat projektu Spotkanie „Plusa z Minusem”
Nauczyciel Katarzyna Wysocka
Przedmiot Matematyka
Szkoła Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 6b; 24 uczniów
Produkty fi nalne projektu Prezentacje mul  medialne, karty pracy, makieta.
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1. Cele projektu: 
• powtórzenie podstawowych wiadomości o liczbach całkowitych,
• intuicyjne rozumienie pojęcia liczby dodatniej i liczby ujemnej,
• doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• doskonalenie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy.

2. Przebieg pracy nad projektem: 
• wybór tematu projektu i zainicjowanie projektu,
• podział na grupy i przydział zadań dla poszczególnych grup,
• ustalenie terminu prezentacji oraz terminów konsultacji z nauczycielem,
• podanie kryteriów oceny prac,
• poszukiwanie niezbędnych informacji,
• przygotowanie prezentacji przez uczniów,
• prezentowanie wyników dwutygodniowych prac.

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu:
Uczniowie zaprezentowali swoje prace na lekcji matematyki. Odbyły się pokazy prezen-
tacji mul  medialnych, rozwiązywanie zadań przygotowanych przez uczniów oraz de-
monstracja makiety przygotowanej przez jedną z grup.

Przykład 8

Temat projektu W zdrowym ciele zdrowy duch – jak dbamy o 
zdrowie?

Nauczyciel Jolanta Gronek
Przedmiot Nauczanie wczesnoszkolne

Szkoła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego 
w Rumi

Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 1c; 22 uczniów
Produkty fi nalne projektu Plakaty

Z wyborem tematu nie miałam większego problemu, gdyż moja szkoła realizuje dwa 
duże projekty dotyczące właśnie zdrowia i promocji zdrowia. 

Realizacja mojego projektu przebiegała dość spontanicznie, nie zawsze zgodnie z pla-
nem, ale uważam, że to nie jest najważniejsze. Początkiem wszystkiego była wycieczka 
do Ośrodka Zdrowia, czyli do instytucji dbającej o zdrowie. Dzieci miały możliwość obej-
rzenia plakatów i ulotek związanych z tym, jak można dbać o zdrowie. Kolejnym punk-
tem realizacji była lekcja, na której przeprowadziłam z dziećmi pogadankę (odwołując 
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się do wycieczki oraz doświadczeń własnych dzieci), podzieliłam dzieci na grupy i każdej 
przydzieliłam zadania. Dzieci wcześniej zgromadziły w klasie wycinki z gazet, czasopism, 
internetu (oczywiście przy pomocy rodziców) dotyczące właśnie tych trzech aspektów 
zdrowia, które wyznaczyłam sobie jako priorytety. Były to: higiena, odżywianie i sport. 
Następnie praca przebiegała w grupach, ale każdy indywidualnie przygotowywał rysunek 
na swój określony temat. Po zakończeniu dzieci umieszczały swoje prace na wcześniej 
przygotowanych arkuszach (układały, przyklejały, dyskutowały). Produktem fi nalnym 
była prezentacja swoich plakatów i ich omówienie. Każda grupa była oceniana przez swo-
ich rówieśników. Na koniec podsumowałam prace dzieci, pochwaliłam za ich wkład pracy 
i zaangażowanie. Symboliczny cukierek i szóstka w dzienniku były wspaniałą nagrodą. Na 
kolejnych lekcjach wracałam do głównych treści z poprzedniej lekcji, odwoływałam się 
do plakatów, które wywiesiłam w klasie. Na lekcji kultury fi zycznej dzieci same zwracały 
uwagę na to, że ,,sport to zdrowie”, a o zdrowie trzeba dbać. Ciekawą lekcją odwołującą 
się do zdrowego odżywiania była lekcja praktyczna – robienie kanapek. Sprawiło to dzie-
ciom ogromną satysfakcję, nabyły nowe doświadczenia i umiejętności.

Muszę przyznać, że realizacja projektu dała dzieciom dużo radości, satysfakcji osobi-
stej oraz nauczyła pracy zespołowej. Efektem końcowym jest to, że dzieci nabyły nawyki: 
zdrowego odżywiania, dbania o higienę swoją i innych oraz zdrowego trybu życia poprzez 
uprawianie sportu. Dla mnie samej było to ciekawe doświadczenie!!!
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Przykład 9

Temat projektu Deutschland – Das Königreich der Vielfalt.
Niemcy – królestwo różnorodności.

Nauczyciel Mariusz Biernat
Przedmiot Język niemiecki
Szkoła Gimnazjum w Węgrowie
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Chętni uczniowie z klas 2b, 2c i 3b

Produkty fi nalne projektu

• Grupa 1 – prezentacja Power Point – Sław-
ni ludzie i kultura Niemiec

• Grupa 2 – scenka i prezentacja Power Point 
– Wielcy muzycy niemieccy od średniowie-
cza do współczesności

• Grupa 3 – prezentacja Power Point – Sport 
w Niemczech

• Grupa 4 – prezentacja Power Point – Tury-
styka. Dlaczego do Niemiec?

• Grupa 5 – prezentacja Power Point i scenka 
– Niemiecka kuchnia

• Grupa 6 – prezentacja Power Point i własne 
nagrania – Niemiecka kinematografi a

Głównym celem projektu było zainteresowanie uczniów krajem naszych zachodnich 
sąsiadów oraz językiem niemieckim. Jak się okazało podczas pracy nad projektem, 
Niemcy to bardzo różnorodny kraj, w którym nie brakuje zarówno ciekawych postaci, 
jak również miejsc do zwiedzania. Do pracy nad projektem zgłosili się chętni uczniowie 
z trzech klas, którym zaproponowałem wykonanie takiego projektu. Uczniowie chęt-
nie i licznie wzięli w nim udział. Zgłosiło się 30 uczniów, którzy stworzyli 6 grup po 5 
osób. Uczniowie otrzymali propozycje tematów do realizacji i sami zdecydowali jakimi 
zagadnieniami będą się zajmować. Podczas pracy nad projektem, korzystali głównie 
z najbardziej dostępnego źródła informacji jakim jest internet, ale robili to w umie-
jętny sposób, a uzyskane informacje konsultowali z koordynatorem na bieżąco. Już 
na początku ustaliliśmy terminy spotkań i konsultacji, podczas których omawialiśmy 
postępy pracy i końcowe efekty realizacji projektu. Prezentacja projektu odbyła się 
w sali językowej. Na prezentacji gościliśmy panią dyrektor, panią wicedyrektor oraz 
innych nauczycieli. Było wesoło, pouczająco i ciekawie. Sami uczniowie, jak stwierdzili, 
zdobyli nowe umiejętności i wiadomości dotyczące kraju naszego zachodniego sąsiada.
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Przykład 10

Temat projektu Po co nam ta matma?
Nauczyciel Andrzej Kalisz
Przedmiot Matematyka
Szkoła PSP w Kożuchowie
Uczestnicy (klasa; liczba uczniów) Klasa 5; 

Produkty fi nalne projektu

• Grupa 1 
 – prezentacja Power Point – Zasiali 

górale (bilans opłacalności produkcji 
roślinnej)

 – plansza „Pola fi gur płaskich”
• Grupa 2 

 – prezentacja Power Point – Remont 
(kalkulacja kosztów remontu budynku 
szkolnego)

 – plan parteru budynku szkolnego w skali 
1:100

Głównym celem projektu było ukazanie uczniom zastosowania matematyki w życiu co-
dziennym, zastosowanie kalkulatora do wykonywania obliczeń, doskonalenie obsługi 
programów biurowych oraz rozbudzanie indywidualnych zainteresowań ucznia przedmio-
tem. Pracę rozpoczęliśmy od wyłonienia grup. Uczniowie zostali podzieleni na dwa zespo-
ły. Następnie zespoły otrzymały zagadnienia do realizacji. Liderzy dopilnowali aby każdy 
otrzymał konkretne zadanie do wykonania w określonym czasie. Uczniowie przystąpili do 
gromadzenia materiałów, przeszukiwali strony internetowe oraz pozyskiwali informacje 
od rodziców. Z każdym zespołem spotykałem się kilka razy w celu kontroli postępów pracy 
oraz udzielenia pomocy w przypadku pojawienia się trudności. Prezentacja projektu odby-
ła się w pracowni informatycznej naszej szkoły, w obecności pani dyrektor.

Przykład 11

 Temat projektu „Poszukiwany jest kwas…”
 Nauczyciel Dorota Szerszeń
 Przedmiot Chemia
 Szkoła Gimnazjum w Węgrowie
 Uczestnicy Klasa 2b; 16
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 Produkty fi nalne projektu

W ramach projektu zostały wykonane cztery 
prezentacje mul  medialne w programie Ms 
Power Point.
• Grupa 1 – poszukiwane są kwasy beztleno-

we: solny i siarkowodorowy
• Grupa 2 – Właściwości i zastosowanie kwa-

sów siarki: (IV) i (VI)
• Grupa 3 – Gdzie są kwasy węglowy i fosfo-

rowy (V)?
• Grupa 4 – Poszukujemy kwasów azotowego 

(III) i azotowego(V)

Podstawowym celem projektu było poszerzenie i utrwalenie wiadomości o kwasach 
nieorganicznych. Pierwszym etapem było podanie przeze mnie tematu projektu i zagad-
nień do realizacji. Następnie uczniowie sami dobrali się w cztery cztero-osobowe grupy 
oraz wybrali zadania do wykonania. Każda grupa wytypowała lidera, który koordynował 
pracę i kontaktował się z nauczycielem. Na początku grupy przedstawiły konspekty dzia-
łania, a po ich zaaprobowaniu, przystąpili do zbierania materiałów. Na tym etapie zapa-
dła również decyzja o sposobie ich prezentacji. Po około trzech tygodniach uzyskaliśmy 
produkty fi nalne w postaci czterech prezentacji mul  medialnych. Prezentacja wyników 
odbyła się w dniu 19 marca 2010 r. podczas lekcji chemii. W projekcie uczestniczyło 16 
osób z klasy 2b (liczebność klasy – 25 osób), większość z nich była usatysfakcjonowana 
i chętnie będzie uczestniczyła w kolejnych projektach.
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Przykład 12

Temat projektu Moja miejscowość
Nauczyciel Danuta Kononowicz
Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna

 Szkoła Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego 
w Żmigrodzie

 Uczestnicy Klasa 1; 22 uczniów
 Produkty fi nalne Album, gra planszowa

1. Główne cele projektu:
• Poznanie swojej miejscowości. 
• Interesowanie się historią swojego miasta.
• Poznanie obiektów użyteczności publicznej.
• Budowanie pozytywnego obrazu siebie.
• Integrowanie zespołu klasowego. 
• Rozbudzenie ciekawości poznawczej i cierpliwości w dochodzeniu do wiedzy.
• Nabywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
• Wspieranie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień indywidualnych.

2. Przebieg pracy nad projektem oraz miejsce i sposób prezentacji.
Zapoznałam uczniów z tematem, wyjaśniłam istotę pracy metodą projektów. Określiłam 
zadania dla poszczególnych grup i jej członków. Wskazałam źródła, z których mogą ko-
rzystać. Ustaliłam również terminy realizacji, sposoby prezentacji oraz kryteria oceniania. 
Uczniowie klasy 1 po raz pierwszy pracowali metodą projektów. Byli zaciekawieni, za-
dawali mnóstwo pytań. Większość zadań realizowali podczas zajęć lekcyjnych oraz koła 
plastycznego. Wykonali szereg prac. Efekty były imponujące. Wykonali album „Przewod-
nik po Żmigrodzie”. Doskonale współpracowali tworząc grę planszową. Zaprojektowali 
i wykonali planszę, ustalili zasady gry oraz uczyli grać swoich kolegów. Również bardzo 
ciekawe prace wykonali posługując się narzędziami Paint. Największym zaangażowaniem 
wykazał się zespół tworzący inscenizację legendy „O złym potworze, czyli jak powstała 
nazwa Żmigród”. Namalowali dekoracje, zgromadzili rekwizyty oraz wystawili przedsta-
wienie dla kolegów ze szkoły. Wszyscy uczniowie, którzy prezentowali swoje prace byli 
bardzo dumni i zadowoleni z efektów pracy. 
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Przykład 13

Temat projektu Wszystko się zmienia

Nauczyciel Alicja Naskrętska
 Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna

 Szkoła Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Miliczu

 Uczestnicy Klasa 3e; 21 uczniów

 Produkty fi nalne Plakaty, ilustracje do baśni, makiety „Pływające 
łabędzie”, albumy o łabędziach, prezentacje. 

1. Cele:
• Poszerzenie wiedzy o autorze baśni H. Ch. Andersenie, popularyzacja jego dzieł.
• Poznanie baśni „Brzydkie kaczątko”.
• Przygotowanie i przeprowadzenie klasowego konkursu pt. „W zaczarowanym 

świecie baśni Andersena”.
• Wzbogacenie wiadomości na temat zmian w świecie roślin i zwierząt w zależności 

od pór roku.
• Poznanie charakterystycznych cech ptaków.
• Efektywne współdziałanie w zespole.
• Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji.
• Nabywanie umiejętności prezentowania zgromadzonych materiałów.

2. Przebieg pracy nad projektem:
• Wybór tematu i formy wykonania projektu. 
• Określenie zadań dla poszczególnych członków grupy. 
• Określenie źródeł, z których powinni korzystać. 
• Ustalenie terminu prezentacji oraz terminów konsultacji z nauczycielem.
• Sposób prezentacji projektu.
• Kryteria oceny projektu.

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu: uczniowie wraz z wychowawcą zorganizowali 
w auli szkolnej wystawę tematyczną pt. „Wszystko się zmienia”, na którą zaprosili kole-
gów z młodszych i starszych klas, dyrekcję, rodziców. Wszyscy byli zachwyceni pomy-
słowością i starannością prezentowanych prac. W auli szkolnej odbyła się też prezen-
tacja projektu, podczas którego uczniowie odgrywali scenki dramowe, prezentowali 
wiersze, odbierali nagrody zdobyte w konkursie klasowym. Wszystkie prace zastały 
bardzo wysoko ocenione przez dyrekcję i zaproszonych gości.
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Przykład 14

Temat projektu Food in Poland and English speaking countries 
(Jedzenie w Polsce i krajach anglojęzycznych)

Nauczyciel Joanna Cieśla
 Przedmiot Język angielski
 Szkoła Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie
 Uczestnicy Klasa 1e; 14 uczniów, klasa 2a; 13 uczniów
 Produkty fi nalne Prezentacje mul  medialne, albumy

1. Cele:
• zapoznanie uczniów z potrawami typowymi dla krajów anglojęzycznych oraz po-

równanie ich z polskimi daniami,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• nabycie umiejętności zdobywania i klasyfi kowania informacji,
• rozwijanie umiejętności pracy z komputerem i internetem,
• nabycie umiejętności prezentacji zdobytych informacji oraz samooceny,
• rozwijanie umiejętności dokumentowania własnych działań.
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2. Przebieg pracy nad projektem: 
Na początku nauczyciel wyjaśnił uczniom zasady pracy z projektem edukacyjnym oraz 
stworzono kontrakt pomiędzy uczniami i nauczycielem. Następnie ustalone zostały kry-
teria oceny projektu, uczniowie podzielili się na grupy trzy- i cztero-osobowe oraz przed-
stawiono tematy i przydzielono je poszczególnym grupom. Na forum klasy nauczyciel 
wraz z uczniami ustalili terminy konsultacji indywidualnych, a także datę przedstawienia 
efektów pracy. W czasie prezentacji uczniowie zaprezentowali nie tylko projekty mul  -
medialne, ale również dokumentację swojej pracy. Każdy uczeń dokonał ewaluacji swojej 
pracy oraz brał udział w ocenie kolegów. Uczniowie na przygotowanie prezentacji mul-
 medialnych mieli miesiąc czasu. Dwie lekcje języka angielskiego poświęcone były na 

selekcję materiałów i opracowanie planu prezentacji, a jedna na prezentacje na forum 
klasy wyników pracy.

3. Sposób i miejsce prezentacji projektu
Uczniowie przestawili wyniki swojej pracy w postaci prezentacji mul  medialnych przygo-
towanych w programie Ms Power Point oraz albumów, miejscem prezentacji było Publicz-
ne Gimnazjum nr 1 w Żninie.

Na zakończenie kursu we wszystkich ośrodkach ROSE dokonano ewaluacji przeprowa-
dzonych szkoleń w formie:

• ankiet, 
• głosowania: Stopień zadowolenia z kursu, 
• wypowiedzi na temat: Moje odczucia po przebytym szkoleniu. 

Wyniki ankiet

Nr 
pytania Oceń w skali 1-5 Średnia ocena na kursach w skali 1-5

1. Przydatność kursu w pracy nauczy-
ciela 4,6

2. Przydatność kursu w pracy własnej 
(niezawodowej, w domu) 4,2

3. Pomoc prowadzących w czasie 
zajęć stacjonarnych 4,8

4. Pomoc prowadzących w pracy 
e-learningowej 4,7

5. Przydatność materiałów 4,5
6. Przystępność materiałów 4,5

Odpowiedz na pytania Najczęstsze odpowiedzi
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7. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś 
na tym kursie

• tworzenie stron internetowych 
przy pomocy narzędzia witryny 
Google

• tworzenie albumów interneto-
wych

• praca z uczniami metodą projek-
tu edukacyjnego

• uczenie się za pomocą pla  ormy 
e-learningowej

8. Co podobało ci się na tym kursie 
najbardziej?

• zdobywanie nowych umiejętności 
w pracy z komputerem

• atmosfera
• profesjonalne prowadzenie zajęć
• e-learning
• tworzenie witryny
• praca metodą projektu

9. Co można było zrobić lepiej? • więcej spotkań stacjonarnych
• nic, wszystko było super

10. Inne uwagi o kursie • ciekawy kurs
• więcej takich kursów

Wyniki głosowania: Stopień zadowolenia z kursu

Odpowiedzi Ilość 
głosów

jestem bardzo zadowolona(y) – kurs całkowicie spełnił moje oczekiwania 35
jestem zadowolona(y) – kurs spełnił moje oczekiwania 34
jestem częściowo zadowolona(y) – kurs nie w pełni spełnił moje oczekiwania 3
jestem niezadowolona(y) – kurs nie spełnił moich oczekiwań 0
spodziewałam(em) się zupełnie czegoś innego – jestem zawiedziona 0
spodziewałam(em) się zupełnie czegoś innego – jestem mile zaskoczona(y) 0
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Wypowiedzi nt.: Moje odczucia po przebytym szkoleniu (cytaty uczestników):
• Moje odczucia są bardzo pozytywne. Kurs przeprowadzony bardzo fajnie i w miłej 

atmosferze. Sporo systematycznej pracy nas wszystkich czekało – czego na pewno 
się nie spodziewaliśmy na początku kursu. Zwyczajowo kursy (w których ja uczest-
niczyłam) odbywały się tak – wykłady, slajdy, gadanie, śladowa ilość pracy własnej, 
brak ocen i upragnione zaświadczenie. Każdy chciał, aby się już kurs kończył i moż-
na było iść do domu. U WAS było zupełnie inaczej!!! Aktywnie, miło, nauczyłam 
się wielu fajnych i przydatnych rzeczy, bez stresu, bez złych emocji!!! Pozdrawiam 
i życzę powodzenia. Ewa.

• Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym szkoleniu. Kurs zmotywował mnie do 
zapoznania się z wieloma ciekawymi programami np. Excel czy też Picasa. Wiele 
razy myślałam o tym, żeby pogłębić swoją wiedzę z zakresu technologii informa-
cyjnych, ale ciągle nie było czasu, natomiast zapisując się na kurs, musiałam to 
zrobić i bardzo się z tego cieszę. Jestem też bardzo zadowolona z pracy metodą 
projektu, sprawiła mnie i moim uczniom wiele satysfakcji i z pewnością będą 
wprowadzała tą metodę na swoich lekcjach. Na pochwałę zasługuje zaangażo-
wanie Prowadzących i bardzo miła, sprzyjająca twórczej pracy atmosfera.

• Co należy zmienić? Jeżeli chodzi o pracę metodą projektu, było bardzo dużo różnych 
dokumentów do wypełnienia, opracowania itp. – bardzo czasochłonne, nie wiem 
czy wszystkie są niezbędne. Krótko mówiąc, a raczej pisząc – bardzo fajne, moty-
wujące i interesujące szkolenie. Rzecz ostatnio rzadko spotykana.

• Szkolenie było bardzo przydatne i inspirujące do szerszej pracy z uczniami, nie tylko 
tymi zdolnymi. Sama idea tworzenia projektu w trakcie kursu, chociaż pochłaniająca 
mnóstwo czasu jest dosyć fajna, ponieważ skłania do pracy na bieżąco, nie „na su-
cho” i wyłania od razu ewentualne problemy i pytania, a przy okazji możemy na ko-
niec pooglądać pomysły innych i ich sposób pracy z uczniami. Proponowałabym tyl-
ko zapoznawanie np. z Hot Potatoes na kursie na zajęciach, ponieważ jako e-zadanie 
sprawiało trochę kłopotów, a może to być dosyć przydatny program zwłaszcza dla 
nauczycieli języków obcych. Jeżeli chodzi natomiast o cały kurs i osoby prowadzące 
to należy się jak najwyższa ocena. Jeszcze nigdy nie spotkałam sie z taką atmosferą 
i gościnnością na jakichkolwiek warsztatach czy też kursie. Efekty po projekcie są 
juz widoczne! Uczniowie sami pytają o zadania i wykonują nadobowiązkowe prace.

• Kurs „trafi ony” w aktualne zapotrzebowanie. Spotkałem się z dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przynosi dużo satysfakcji. 
Proponuję w przyszłości go więcej rozreklamować.

• Moim zdaniem bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, podoba mi się praca na 
pla  ormie i zaangażowanie prowadzących. Systematycznie, krok po kroku, zada-
nie za zadaniem i już kończymy kurs. Mimo, że uczę informatyki miałam okazję 
znowu nauczyć się czegoś nowego.

• To był dla mnie bardzo ciekawy kurs. Nauczyłam sie tworzyć strony i przesyłać na 
nią różne dokumenty. To prywatnie. Jako dyrektor jestem zadowolona, bo mogłam 
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w jednym czasie przeszkolić wielu nauczycieli, a kurs ten wymagał od nich wie-
lu działań, współpracy, samodyscypliny, a przede wszystkim samodzielności. Kurs 
przygotował nas do prowadzenia w przyszłości właśnie takich projektów z ucznia-
mi, które nota bene będą na egzaminie. Jeżeli chodzi o organizację, to wszystko 
było na wysokim poziomie, przekaz informacji, punktualność w przekazywaniu 
zadań i bardzo ciepłe oceny naszej pracy, a przede wszystkim wasze zaangażowa-
nie, opieka i pomoc. Gratuluję tej pracy, która zapewne przyczynia się do rozwoju 
szkoły i nauczycieli. Chciałabym w przyszłości coś takiego prowadzić dla uczniów. 
Jestem pełna uznania dla waszej pracy i pozdrawiam.

• Uważam, że szkolenie pozwoliło mi nabyć nowe umiejętności (praca w programie 
Picasa Web czy Hot Potatoes). Dużym plusem szkolenia jest to, że większość odby-
wała się elektronicznie, a na spotkaniach stacjonarnych były poruszane i przedsta-
wione najważniejsze zastosowania praktyczne, nie sucha teoria. Mimo, że szkolenie 
pochłaniało dość dużo czasu, uważam, że wiadomości na nim zdobyte przydadzą 
mi się w dalszej pracy.

• Witam, chciałabym dołączyć moją pozytywną opinię o Waszym kursie. Cieszę się, 
że zdecydowałam się wziąć w nim udział, bo z TI mam do czynienia od niedawna 
i niewiele jeszcze potrafi ę. Wyznaczone zadania były kształcące i przydatne 
w mojej pracy, nie tylko tej wyznaczonej przez temat kursu. I co najważniejsze 
– dzięki umiarkowanemu dawkowaniu zadań można było im sprostać nie poświę-
cając na nie całego wolnego czasu, jakim się dysponuje. Pracę ułatwiały również 
czytelne, rzeczowe instrukcje, do których zawsze był dostęp na pla  ormie. Poza 
tym kurs prowadzony był w miłej atmosferze, a osoby prowadzące służyły swoją 
radą nawet w późnych godzinach wieczornych. 

• Według mnie organizatorom kursu należą się wielkie gratulacje: za perfekcyj-
ne przygotowanie do szkolenia, doskonałą komunikację między prowadzącymi 
a kursowiczami, dostępne materiały (wszelkie instrukcje itp.), a ponadto za miłą 
i życzliwą atmosferę, jaką udało im się roztoczyć. Naprawdę wiele nauczyłam 
się podczas tych kilku miesięcy. Jestem przekonana, że wiedza, którą zdobyłam 
przyda mi się podczas mojej pracy w szkole.

• Pierwszy raz pracowałam metodą projektu, dzięki szkoleniu miałam okazję zdobyć 
nowe doświadczenie, wzbogacić warsztat pracy. Szczegółowe instrukcje, dodat-
kowe materiały, zajęcia praktyczne pozwoliły poradzić sobie z zadaniami. Jestem 
bardzo zadowolona z prowadzonego kursu.

• Muszę szczerze przyznać, że kurs był dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Mam 
tutaj na myśli część dotyczącą pracy na komputerze. Nigdy przedtem nie korzy-
stałam z takich programów, jak: Power Point, Picasa 3, Excel, dlatego ich obsługa 
była dla mnie trudna. Musiałam poświęcić wiele czasu i cierpliwości na wykonanie 
poszczególnych zadań. Pewnie gdybym miała świadomość, na czym polega szko-
lenie, nigdy nie zdecydowałabym się na nie… Zabrakło mi więc rzetelnej informacji 
na jego temat. Jednak myślę, że nie był to czas stracony, ponieważ nauczyłam się 
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wielu nowych rzeczy, z których mam zamiar korzystać w dalszej pracy. Szczególnie 
zadowoleni z kursu byli moi uczniowie, którzy z przyjemnością i zaangażowaniem 
wykonali przydzielone im zadania. Otrzymali za nie oceny celujące, co sprawiło im 
wielką radość. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło!!!

• Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu. Prowadzą-
cym dziękuję za miłą atmosferę i pełną kompetencji pomoc przy wykonywaniu za-
dań. Owszem, zadania związane z kursem były bardzo absorbujące i czasochłonne, 
jednak sporo się nauczyłam, a przede wszystkim odważniej siadam do komputera 
(o ile mam do niego dostęp, ale to problem rodzinny). Instrukcje do zadań były 
świetnie opracowane. Chętnie z nich korzystałam i z powodzeniem dochodziłam do 
celu. Jeszcze raz dziękuję i życzę sukcesów w dalszej pracy. Powodzenia.

• Przystępując do kursu byłam pełna obaw. Miałam bardzo mętne pojęcie o pracy 
na komputerze, jako tako posługiwałam się edytorem tekstu. Zadania jakie mia-
łam do wykonania w ramach kursu zmusiły mnie do zaprzyjaźnienia się z tym 
urządzeniem. Nie powiem, że go pokochałam, ale już się go nie boję. Materiały 
jakie dostawałyśmy były bardzo dobrze przygotowane, w sposób czytelny i zrozu-
miały. Dzięki temu mogłam sama wykonać zadania, z mozołem, ale nie ukrywam 
z dużą satysfakcją. Nie podobało mi się to, że siadając przy klawiaturze traciłam 
poczucie czasu. Reasumując kurs był bardzo czasochłonny, ale dużo się nauczy-
łam. Było to dla mnie duże wyzwanie. Miło było uczyć się i pracować z Wami.

• Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym szkoleniu. Bardzo odpowiada mi me-
toda e-learningu. Zajęcia stacjonarne były dobrze zorganizowane i pozwoliły na 
zdobycie nowych umiejętności. W przyszłości chętnie uczestniczyłabym w szko-
leniu prowadzonym tą metodą. Przyznam jednak, że realizacja wszystkich zadań 
wymagała dużo czasu.

• Z kursu wyniosłam bardzo dużo nowych umiejętności pracy na komputerze. Do-
tąd nie robiłam prezentacji, nie umiałam wprowadzać zdjęć, nie znałam Excela. 
Stawiam już małe kroczki i wytrwale będę ćwiczyć i utrwalać. Zadania wymagały 
sporo czasu i nerwów. Myślę, że więcej powinno być spotkań, aby ćwiczyć z Wami.

• W trakcie wykonywania zadań wynikających z realizacji programu kursu pozna-
łam możliwości różnych programów, z których do tej pory nie korzystałam. Mia-
łam okazję przekonać się w praktyce, iż technologię informacyjną w większym 
zakresie można wykorzystać na poziomie nauczania zintegrowanego. W czasie 
trwania kursu i wykonywania zadań napotykałam często problemy, które jednak 
w bardziej lub mniej doskonały sposób udało mi się pokonać. 

• Stopień swojego zadowolenia z uczestnictwa w kursie wyraziłam wysoką oceną nie 
bez powodu. Był to jeden z nielicznych kursów, w których uczestniczyłam na prze-
strzeni wielu lat pracy zawodowej, który oceniłabym jako strzał w „10”. Po pierwsze 
interesował mnie merytorycznie i uznałam, że wniesie do mojej pracy z uczniem nowe 
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metody pracy. Metodę projektów znam, ale jakże miło jest utworzyć własną stronę 
internetową i pokazać swoją pracę i pracę uczniów innym. Dzieci pracowały z bardzo 
dużym zaangażowaniem i mimo tego, że są jeszcze małe udało mi się z nimi wykonać 
całkiem spory kawałek intensywnej pracy. Kurs nauczył mnie tworzenia prezentacji 
i pracy w Excelu. Wykorzystam te umiejętności w dalszej pracy. W następnym roku 
szkolnym obejmę nową klasę i już teraz zaplanowałam przeprowadzenie projektu 
edukacyjnego związanego z promocją zdrowia, z wykorzystaniem wszystkich aspek-
tów z powyższego kursu. Pierwszy raz uczestniczyłam w kursie prowadzonym metodą 
e-learningu. I to mi bardzo odpowiadało. Przepływ informacji między prowadzącym 
a kursantem był bardzo dobry. Wymiana informacji na forum z koleżankami okazała 
się przydatna – poznałam nowe adresy stron internetowych. Dziękuję za wszystkie 
materiały dydaktyczne, miłą atmosferę i możliwość twórczego działania.

• Przyznam szczerze, że to szkolenie to prawdziwa skarbnica wiedzy! Prowadzona pod 
profesjonalnym okiem trzech wspaniałych Koleżanek sprawdziłam na własnej skó-
rze, że stworzenie witryny internetowej nie jest żadnym karkołomnym wyczynem. 
Oprócz tego nauczyłam się opracowywać ankiety, poznałam program Picasa i two-
rzę już kolejne albumy. Niewątpliwie bardzo przydatnymi okazały się materiały po-
mocnicze, wykonane bardzo konkretnie i obrazowo. Na koniec jeszcze chcę dodać, 
że metoda projektu to bardzo ciekawa i wdzięczna metoda pracy, którą na pewno 
warto wykorzystać w kolejnych działaniach z uczniami.

• Szkolenie w którym uczestniczyłam było bardzo interesujące. Miałam okazję zobaczyć 
• w praktyce na czym polega praca metodą projektu oraz udoskonalić swoje umiejęt-

ności korzystania z komputera. Atmosfera w czasie szkolenia była bardzo przyjem-
na. Osoby prowadzące zawsze służyły chętnie pomocą, wykazywały dużo zrozumie-
nia i cierpliwości dla uczestników. 

• Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie komputerowym. Wiedza jaką zdoby-
łam była przekazana jasnym i zrozumiałym językiem przez wykwalifi kowane osoby. 
Atmosfera była miła, wesoła. Uczestnicząc w kursie komputerowym wiele się nauczy-
łam, zdobyłam nowe doświadczenia i umiejętności. Moja praca z komputerem nie jest 
już mi obca, ale, by być w tym coraz lepszym muszę jeszcze wiele poćwiczyć i starać 
się, aby to co zdobyłam nie poszło na marne. Wiadomości na kursie komputerowym 
były przekazywane w bardzo dostępny sposób. Kurs pozwolił na podwyższenie mo-
ich kwalifi kacji zawodowych. Nabyłam dużo umiejętności praktycznych, które mogę 
wykorzystać w pracy. Początkowe obawy: jak to będzie?; czy sobie poradzę? zostały 
rozwiane już na pierwszych zajęciach. Miłe przerwy w nauce urozmaicone były pyszną 
herbatką i smakołykami. Myślę, że wiedza którą zdobyłam na tych zajęciach, pozwoli 
mi bardziej „zaprzyjaźnić się” z komputerem. Uważam, iż ten kurs jest bardzo interesu-
jącym doświadczeniem. Niektóre ćwiczenia były naprawdę ciekawe i na pewno będą 
przydatne w pracy, w szkole lub w domu. Wcześniej nigdy nie pracowałam metodą 
projektów, dopiero na kursie przekonałam się, że jest to bardzo efektywna metoda 
nauczania, która aktywizuje cały zespół klasowy. Kurs oceniam na bardzo dobry.
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V edycja szkoleń – 2011

„Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 8 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 43 szkoły uczestniczyły w szkoleniu
• 104 nauczycieli zostało przeszkolonych
• 2184 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym 

Głównym organizatorem było SWPS Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem ROSE.

Ewaluacja kursu, skala ocen 0-5:
• Przydatność kursu w pracy nauczyciela 4,6
• Przydatność kursu w pracy własnej (niezawodowej, w domu) 4,2
• Pomoc prowadzących w pracy e-learningowej 4,6
• Przydatność materiałów 4,7

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Kurs godny polecenia innym nauczycielom, którzy nie wykorzystują metody pro-

jektu w pracy oraz rzadko lub wcale nie korzystają z technologii informacyjnych.
• Bardzo dobry kurs łączący zadania dydaktyczne z zapisem elektronicznym.
• Najlepszy kurs w jakim brałam udział. Pracę metodą projektów na stałe włączę 

w metody pracy przy realizacji innych tematów. Kurs był bodźcem do stworzenia 
własnej prywatnej strony internetowej, albumy zdjęć w internecie udostępniłam 
rodzinie i znajomym. Moi uczniowie również są w trakcie tworzenia swoich stron. 
Z przyjemnością wezmę udział w innych organizowanych przez Państwa kursach.

• Dobrze, że zapraszacie, tych, którzy nie muszą tak dobrze znać się na informatyce, 
a mają u kogo szukać pomocy. Cieszę się, że trafi łam na ten kurs.

ROSE Chrzanów 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Szkoła Podstawowa w Grojcu im. Szarych Szeregów
 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie
 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie 
 – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Płoki
 – Gimnazjum w Płokach
 – Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Trzebini

• Liczba uczestników szkolenia: 11
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:
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 – Co wpływa na zdrowy styl życia?
 – Bryły na co dzień
 – Rośnij zdrowo
 – Dzień Świętego Patryka
 – Ze stereometrią za pan brat
 – Czy tradycyjne biblioteki czeka zagłada?
 – Alkohol i narkotyki – czy warto po nie sięgać?
 – Cała prawda o Balladynie Juliusza Słowackiego
 – „Liczyć każdy może jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej – matematyka 

w fi nansach”
 – Poezja dla najmłodszych pędzlem malowana
 – Symetria wokół nas

ROSE Jaworzno
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 3

 – Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 2 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

• Liczba uczestników szkolenia: 13
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Związki chemiczne, a uzależnienie
 – Przygotowujemy fi lm o starożytnych fi lozofach
 – Stres – pomaga czy przeszkadza?
 – Sporty całego życia
 – Szukamy mistrza gramatyki języka polskiego
 – Ciało czy proch? – Kościół katolicki wobec kremacji
 – Jeden dzień z fi zyką
 – Moje miasto Jaworzno
 – Uczniowie naszego gimnazjum
 – Gazetka szkolna
 – W mojej rodzinie wiemy co zdrowe
 – Historia klubu Manchester United
 – Żywy obraz

ROSE Koszalin
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie
 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Koszalinie
 – Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 4 w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
 – V LO w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie

• Liczba uczestników szkolenia: 10
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• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:
 – Remont pokoju
 – Moje miasto Koszalin – przewodnik anglojęzyczny
 – Plan pokoju ucznia
 – Wielkanoc w Polsce i Wielkiej Brytanii
 – Tworzymy par  ę młodych polityków
 – Szkolna ortografi a
 – Konstrukcje geometryczne
 – Święta Wielkanocne – obliczenie kosztu śniadania wielkanocnego oraz ilości 

kalorii
 – Koszalin na starych fotografi ach
 – Dlaczego warto czytać książki?

ROSE Kowalew
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 11

 – Szkoła Podstawowa w Korytach
 – Szkoła Podstawowa w Kowalewie 
 – Gimnazjum w Kowalewie 
 – Gimnazjum w Broniszewicach 
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie 
 – Szkoła Podstawowa w Czerminie
 – Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie WLKP 
 – Gimnazjum w Taczanowie Drugim 
 – Szkoła Podstawowa w Broniszewicach 
 – Gimnazjum nr 2 w Pleszewie 
 – Gimnazjum w Korytach

• Liczba uczestników szkolenia: 21
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Kultura Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku
 – Urządzamy swój pokój
 – Kalendarz i czas na co dzień
 – Wiosenne kwiaty
 – Problemy współczesnego świata
 – Świat przedstawiony w powieści Ferenca Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”
 – Lasy
 – Welcome to England – Witamy w Anglii
 – W restauracji
 – Jak mierzono czas?
 – English in everyday life – J. angielski w życiu codziennym
 – Motyw kobiety w sztuce
 – Elementy gry w mini piłkę ręczną 
 – Klasowe biuro podróży – projekt dwudniowej wycieczki klasowej na terenie kraju
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 – Żywność a zdrowie
 – Wpływ podwyżki podatku VAT na budżet gospodarstwa domowego
 – Tradycje wielkanocne
 – Szkoła w Taczanowie dawniej i dzisiaj
 – 4 kraje anglojęzyczne
 – Zdrowy styl życia
 – Poznajemy środki transportu

ROSE Poznań
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Gimnazjum nr 63 w Poznaniu 
 – Szkoła Podstawowa nr 71 w Poznaniu 
 – Gimnazjum nr 42 w Poznaniu im. H. Sienkiewicza 
 – Gimnazjum nr 2 w Poznaniu

• Liczba uczestników szkolenia: 7
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Zjawiska przyrodnicze za oknem i w zeszycie
 – Mały Europejczyk zwiedza kraje Unii Europejskiej
 – Grafi ka komputerowa
 – Ciekawostki i atrakcje turystyczne Niemiec
 – Procenty na co dzień
 – Kultura Wielkiej Brytanii
 – „Świadomy wybór” – edukacja z zakresu uzależnienia od nikotyny
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ROSE Reda
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie
 – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
 – Gimnazjum nr 2 w Redzie
 – Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

• Liczba uczestników szkolenia: 15
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Rowerem przez Redę i okolice
 – Zastosowanie ekonomii w matematyce
 – Mój bliski region – Wejherowo
 – Z wizytą w naszym regionie
 – Region kaszubski
 – Opracowanie planu wycieczki do Berlina
 – Zima
 – Człowiek witruwiański
 – Czy góry zimą są bezpieczne?
 – Grecja – kraj słońca i oliwek
 – Wybrane elementy geografi i i kultury krajów anglojęzycznych
 – Krótkie biografi e pisarzy i poetów znanych nam z podręczników szkolnych
 – Dzień Pluszowego Misia
 – Ulice naszego miasta
 – Bajka ortografi czna

ROSE Węgrów
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Szkoła Podstawowa w Miedznie 
 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniew-

skiego w Siedlcach
 – Gimnazjum w Miedznie
 – Gimnazjum w Węgrowie

• Liczba uczestników szkolenia: 10
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć
 – Zróbmy coś razem – kopuły geodezyjne
 – Co czytamy, co oglądamy, czego słuchamy?
 – Z Miedzny do Szwecji
 – Choroby zakaźne wieku dziecięcego
 – Uczę się gospodarności
 – Korzyści i zagrożenia korzystania z internetu
 – W krainie PRL
 – Prezentujemy wiersze o przyrodzie
 – Krajobrazy Polski
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ROSE Żmigród
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
 – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym
 – Szkoła Podstawowa w Sułowie im. Juliusza Słowackiego
 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy

• Liczba uczestników szkolenia: 17
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Dni Europy
 – Jak zmieniło się nasze miasto?
 – Zgubny wpływ używek na organizm człowieka
 – Zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
 – Miś i jego przyjaciele w SP3
 – Kodeks dobrego zachowania
 – Podróż w nieznane – poznajemy tajemnice nieba i kosmosu
 – Sarmacka Rzeczpospolita
 – Maria Skłodowska-Curie, patronka naszej szkoły
 – Chcę mieć zdrowe zęby
 – W świecie powieści młodzieżowej
 – Wielkanoc w Wielkiej Brytanii
 – Z wiosną za pan brat
 – Tenis stołowy – gra dla wszystkich
 – Moje wymarzone podróże
 – Wiosna tuż, tuż…
 – Wielkanoc w Polsce
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VI edycja szkoleń – 2011

„Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz praca 
metodą projektu edukacyjnego”

Dane liczbowe:
• 9 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 53 szkoły uczestniczyły w szkoleniu
• 139 nauczycieli zostało przeszkolonych
• 2057 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym
• Głównym organizatorem było SWPS Warszawa w partnerstwie z Fundacją Orange.

Ewaluacja kursu, skala ocen 0-5:
• Przydatność kursu w pracy nauczyciela 4,4
• Przydatność kursu w pracy własnej (niezawodowej, w domu) 3,9
• Pomoc prowadzących w pracy e-learningowej 4,7
• Przydatność materiałów 4,6

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Nauczyłam się jak pracować z programami, które są przydatne nie tylko w pracy 

nauczyciela ale również w życiu codziennym. Podobała mi się również umiejętność 
rzetelnego przekazania wiedzy przez osoby prowadzące kurs oraz ich cierpliwość 
i zaangażowanie, jak również sam model pracy na pla  ormie edukacyjnej.

• Podczas kursu zdobyłam wiele nowych umiejętności, które przydadzą mi się w cza-
sie codziennej pracy z uczniem. Najbardziej na tym kursie podobała mi się sama 
praca metodą projektu, pomoc prowadzących była nieoceniona.

• Zdobycie realnych umiejętności praktycznych z dziedziny informatyki (nigdy sama 
nie zmusiłabym się do eksperymentów z programami Excel czy Power Point).

• Najbardziej podobała mi się możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczest-
nikami kursu.

• Dla mnie najważniejsza była możliwość wykorzystania nowych umiejętności od 
razu w praktyce – po pierwsze prace domowe „wymuszały” zrozumienie tematu, 
a po drugie odkryłam, jakie „cuda” można stworzyć z niektórymi programami.

• Najbardziej podobało mi się to, że nauczyłam się nowej metody pracy z uczniami.
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ROSE Chrzanów
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Zespół Szkół w Żarkach
 – Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini
 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini

• Liczba uczestników szkolenia: 13
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Jak zorganizować jesienny turniej gier i zabaw?
 – „W zgodzie z przyrodą” – ochrona środowiska przyrodniczego
 – Agresja w szkole
 – Bliżej kultury regionu
 – Gniezno, Kraków, Warszawa – stolice Polski
 – Australia bez tajemnic
 – Tworzymy mały album zwierząt
 – Uczę się przez działanie
 – Świat w obiektywie
 – Moja Trzebinia – fakty, plotki, tradycja
 – Czy uczniowie odżywiają się racjonalnie?
 – Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej
 – Z matematyką przez życie Władysława Jagiełły
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ROSE Jaworzno
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach
 – SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Jaworznie
 – SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie
 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach

• Liczba uczestników szkolenia: 11
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Droga, prędkość, czas
 – Cel: Szkocja 
 – Henryk VIII od A do Z
 – Symetrie
 – Obliczenia procentowe w życiu gimnazjalisty
 – Sztuka i kultura Włoch
 – Sąsiedzi Polski
 – Wirtualna wycieczka po Londynie
 – Formy ochrony przyrody
 – Wycieczka po wybranych krajach Europy i Azji
 – Zwierzęta sawanny
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ROSE Koszalin
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie
 – Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 4 w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie
 – V LO w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie

• Liczba uczestników szkolenia: 19
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Odnawialne źródła energii
 – Ssaki naszego regionu
 – Mistrz wrażliwości – Janusz Korczak
 – Projekt gazetki szkolnej.
 – W stronę zdrowia
 – Zwei Nachbar – zwei Teller
 – Sposób pozyskania energii
 – Święta w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych x 2
 – Dbamy o środowisko w naszym mieście x 2
 – Odnawialne źródła energii
 – Ochrona środowiska (sztuka recyklingu)
 – Liczby rządzą światem
 – Zagrożenia wywołane wybuchami wulkanów na świecie
 – Symetria w otaczającym nas świecie
 – Ortografi a nie jest trudna
 – Nasza Akademia Platońska – dyskusje o literaturze i innych tekstach kultury
 – Matematyka w życiu codziennym
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ROSE Kowalew
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Szkoła Podstawowa w Kowalewie
 – Gimnazjum w Kowalewie
 – Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
 – Szkoła Podstawowa w Kuczkowie
 – Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie

• Liczba uczestników szkolenia: 10
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii
 – „Za kulisami” – edukacja teatralna
 – Zastosowanie wzorów na pole fi gur płaskich w praktyce
 – Fale wokół nas
 – Pomóc Mikołajowi
 – Warsztaty fl orystyczne – stroiki bożonarodzeniowe
 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 – Prawne aspekty korzystania z różnych źródeł informacji
 – Parkietaże – matematyka na usługach sztuki
 – „Dzieje miłości śmiercią naznaczonej”, czyli Romeo i Julia

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   165SWPS_1_sklad_DRUK.indd   165 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

166

ROSE Ostrowiec
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 9

 – Zespół Szkół w Kunowie
 – Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świę-

tokrzyskim
 – Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świę-

tokrzyskim 
 – Zespół Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 – Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

 – LO nr 1 im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 – Zespół Szkół w Bałtowie
 – Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Liczba uczestników szkolenia: 24
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Historia teatru – od czasów starożytnych do współczesności
 – Wirtualne drzewko w ogrodzie na przykładzie Klonu palmowego, Oczaru mięk-

kowłosego i Judaszowca kanadyjskiego
 – Życie codzienne naszych rówieśników z różnych stron świata
 – English Around The World
 – Wybitni w historii ekonomii
 – „Healthy lifestyle” (zdrowy styl życia)
 – Ocalić od zapomnienia. Miejsca Pamięci Narodowej w Kunowie i okolicach
 – Describing a Town
 – System Edukacji w Anglii
 – Konstrukcja obrazów w soczewkach
 – Korespondencja sztuk w ramach języka rosyjskiego i wiedzy o kulturze
 – Nasza klasa
 – Podróż śladami Jana Kochanowskiego
 – Matematyka w moim zawodzie – Opracowanie projektu posadzki
 – Sylwetki laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fi zyki i ich odkrycia
 – Wokół Soplicowa
 – Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego
 – Rund um Weihnachten
 – Dąb „Bartek” żyje już 1100 lat
 – System edukacji w Anglii
 – Personali  es in Bri  sh History
 – Moja Mała Ojczyzna – Ostrowiec i okolice
 – Ratownictwo i pierwsza pomoc
 – Outstanding Poland
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ROSE Poznań
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 71 w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu

• Liczba uczestników szkolenia: 8
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Dzień Pluszowego Misia x 3
 – Obecność języka angielskiego w życiu codziennym x 2
 – Prezentacja mul  medialna jako pomoc dydaktyczna
 – Nasza stara baśń
 – Cała szkoła czyta dzieciom
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ROSE Reda
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 7

 – Zespól Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi
 – Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni
 – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze
 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
 – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Redzie
 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Gimnazjum w Gdyni

• Liczba uczestników szkolenia: 16
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Sztuka negocjacji na przykładzie rozmów Kazimierza Wielkiego z Krzyżakami
 – „Li  le Red Ridding Hood” Inscenizacja Czerwonego Kapturka w języku angielskim
 – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 – Bajka „Jaś i Małgosia” w języku niemieckim
 – Motyw literacki przedstawiony w 4 wybranych dziedzinach sztuki
 – Zawód lekarz – oczami małego badacza
 – Agresja językowa
 – Ja i moje miasto
 – Akademia pana Kleksa okiem ucznia klasy 4e
 – Setna rocznica Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
 – Matematyka od święta – Boże Narodzenie
 – Polsko-angielski przewodnik po Wejherowie
 – Wejherowo w liczbach
 – Mity greckie są interesujące!
 – „Portraits of famous mathema  cians in modern perspec  ve” (Portrety sławnych 

matematyków w ujęciu współczesnym)
 – Pomorskie Zamki Krzyżackie
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ROSE Węgrów
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 3

 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance
 – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Liwie
 – Publiczne Gimnazjum w Krypach

• Liczba uczestników szkolenia: 8
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Przedstawienie teatralne „O rybaku i złotej rybce” x 4
 – Różne oblicza mody w Wielkiej Brytanii
 – „I śmiech niekiedy może być nauką” – rola kabaretu dziś
 – Walory historyczne i przyrodnicze naszej okolicy
 – Szkoła w skali
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ROSE Żmigród
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 2

 – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
 – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku

• Liczba uczestników szkolenia: 9
• Tematy projektów zrealizowanych z uczniami:

 – Jacy jesteśmy, czyli statystyczny uczeń klasy 1 w naszym gimnazjum
 – Czy mógłby nam Pan powiedzieć? Czyli wszystko co wiemy o Szekspirze
 – Bóstwa kobiece w wybranych mitologiach świata
 – Artystyczne święta
 – O teatrze i fi lmie
 – Prąd elektryczny – przyjacielem czy wrogiem współczesnego człowieka?
 – Pomoc przedmedyczna na lekcjach WF
 – Album mul  medialny pt. „Po zdrowie na start”
 – I Ty możesz zostać sędzią piłki siatkowej

VII edycja szkoleń – 2012

„Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym”

Dane liczbowe:
• 9 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 59 szkoły uczestniczyły w szkoleniu
• 136 nauczycieli zostało przeszkolonych

W Regionalnych Ośrodkach Szkoleń E-learningowych (Jaworzno, Koszalin, Kowalew, 
Ostrowiec, Poznań, Reda, Węgrów, Żmigród, Żnin) zakończyło się bezpłatne szkolenie dla 
nauczycieli, Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przed-
miotowym, które trwało od października do grudnia. Organizowane było przez Stowa-
rzyszenie ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych) we współpracy ze Szko-
łą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Program warsztatów obejmował m.in. 
zagadnienia:

• tworzenie witryn w serwisie Google,
• obróbka zdjęć cyfrowych, 
• tworzenie kolażu,
• tworzenie fi lmów,
• zamieszczanie fi lmów na YouTube i witrynie Google,
• prezentacja w programie Prezi,
• tworzenie plakatów dynamicznych w programie Glogster, 
• wykresy w arkuszu kalkulacyjnym,
• tworzenie ankiet i kwes  onariuszy w serwisie Google.
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Razem odbyły się 3 spotkania stacjonarne, a pomiędzy szkoleniami stacjonarnymi pro-
wadzone było nauczanie e-learningowe za pośrednictwem internetu. Był to już siódma 
edycja ogólnopolskiego programu doskonalenia nauczycieli, realizowanego w partner-
stwie z Fundacją Orange. Patronem merytorycznym szkolenia jest Szkoła Wyższa Psy-
chologii Społecznej w Warszawie na czele z Prof. Andrzejem Nowakiem i Dr Katarzyną 
Winkowską-Nowak, pracownikami tej uczelni.

Ewaluacja kursu, skala ocen 0-5:
• Przydatność kursu w pracy nauczyciela 4,6
• Przydatność kursu w pracy własnej (niezawodowej, w domu) 4,4
• Pomoc prowadzących w pracy e-learningowej 4,8
• Przydatność materiałów 4,5

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Dzięki temu kursowi poznałam narzędzia, które były „na wyciągnięcie ręki”, ale 

nie byłam świadoma, że tak łatwo można z nich korzystać.
• Nauczyłam się wielu nowych przydatnych funkcji związanych z obsługą programów 

komputerowych i internetem. Pracowałam w czasie (przeważnie w nocy :-)), który 
był dla mnie najbardziej dogodny, we właściwym dla mnie tempie. Kontrolowanie 
moich prac następowało bardzo szybko po podaniu ich do wiadomości oceniających. 
Dziękuję. Częsta wymiana doświadczeń z koleżankami z pracy – prawie codzienne. 

• Różnorodne i ciekawe propozycje wykorzystania pla  ormy e-learningowej zarów-
no w pracy własnej, jak i zawodowej. Szeroka tematyka realizowanych zagadnień. 
Duża ilość przygotowanych pomocy, które w znaczący sposób ułatwiały pracę.

• Poznanie nowych programów, sposób zdobywania wiedzy drogą e-lerningową 
(nowość dla mnie); cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym kursie – wiele po-
znanych narzędzi wykorzystam przy tworzeniu i modyfi kowaniu stron interneto-
wych (szkoły, drużyny harcerskiej i własnej witryny) :-)

• Poznawanie nowinek technicznych które mogę wykorzystać w pracy zawodowej 
i nie tylko. Wymiana doświadczeń i praca na pla  ormie w dowolnym dla mnie czasie.

• Nabyłam wiele nowych, przydatnych umiejętności. Cotygodniowe zadania były 
przystępnie objaśnione. Sama forma szkolenia na pla  ormie bardzo mi się podo-
ba. Mogłam pracować w wolnym czasie.

• Nauczyłam się zupełnie nowych rzeczy. Szczególnie mile zaskoczyły mnie zada-
nia dotyczące tworzenia ankiet (bardzo praktyczne) oraz dopiero na kursie do-
wiedziałam się o programie Prezi i widziałam jego zastosowanie (niesamowicie 
uatrakcyjnia prezentacje).

• Jestem bardzo zadowolona z kursu. Najbardziej podoba się mi to, że poznałam 
nowe ciekawe strony i programy, które przydadzą się nie tylko w pracy w szkole, ale 
i w życiu codziennym i moim hobby.
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• Jasne, czytelne instrukcje do wykonywania zadań (nawet dla osoby, która nie po-
sługuje się językiem angielskim). Rzetelnie, systematycznie prowadzona kontrola 
wykonanych zadań.

• Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie, każdy mógł uzyskać pomoc prowa-
dzących w razie problemów z wykonaniem zadania. Również komentarze do wy-
konanych zadań wysyłane były bardzo szybko po przesłaniu zadania, dzięki czemu 
nie trzeba było czekać na wiadomość, czy wykonało się je poprawnie. Można było 
zdobyć przydatne umiejętności i poznać nowe, ciekawe programy. Dużym plusem 
była też bogata, rozbudowana i sprawnie działająca pla  orma e-learningowa.

• Ciepło, ogromne zaangażowanie i przeogromna cierpliwość Pań prowadzących 
przy jednoczesnej kompetencji, rzeczowości i doskonale zorganizowanym warsz-
tacie pracy. 

• Uważam, że kurs jest bardzo przydatny i zorganizowany zgodnie z aktualnymi po-
trzebami nauczycieli. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom, że mogłam w nim 
wziąć udział.

• Powinno być więcej zajęć stacjonarnych, robiąc zadania w domu nie wszystko 
jest jasne, nawet przy pomocy instrukcji.

• Bardzo ciekawe, przydatne i perspektywiczne, aczkolwiek nie wiem kiedy sieć kom-
puterowa dotrze pod strzechy, aby każdy uczeń mógł swobodnie pracować na po-
dobnych pla  ormach.

• Jestem zadowolona, kurs był intensywny, wymagał zaangażowania i systema-
tyczności; forma zadań do zrealizowania – świetna, bo zmusza do pracy nad pro-
gramem i praktyki; ważne jest też to, że był sponsorowany i można było nauczyć 
się bardzo wielu rzeczy za darmo.

• Jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia w tym kursie, bardzo bar-
dzo dziękuję:) Nauczyciele byli bardzo wyrozumiali i pełni cierpliwości dla naszych 
ciągłych pytań i źle wykonywanych zadań – ciągłych poprawek;) Im też dziękuję:)

• Przydatny, miło, że bezpłatny, miłe osoby prowadzące. Dzięki!
• Chętnie wezmę udział w następnym.
• Absolutnie żadnych uwag. Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym kursie. Wy-

razy szacunku.
• Kurs bez najmniejszych zastrzeżeń, z chęcią udałabym się na kolejny :)
• Wiele osób, przy okazji rozmów, dowiadując się o takim kursie, dziwi się, że o nim 

nie słyszało (bo chętnie wzięliby w nim udział). Dotyczy to również osób, które 
nie pracują w szkole. Stąd ich pytanie – czy taki kurs mógłby być przeznaczony 
do szerszego grona osób.
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ROSE Jaworzno
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6 

 – ZS nr 3 w Jaworznie 
 – ZS nr 4 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 4 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 6 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 8 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 9 w Jaworznie

• Liczba uczestników szkolenia: 14

ROSE Koszalin 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 3

 – Gimnazjum nr 6 w Koszalinie
 – Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie 
 – ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie

• Liczba uczestników szkolenia: 8 

ROSE Kowalew 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 7

 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie
 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie
 – Szkoła Podstawowa w Lutyni
 – Gimnazjum nr 2 w Pleszewie im. św. Królowej Jadwigi
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pleszewie św. Królowej Jadwigi
 – Szkoła Podstawowa w Czerminie
 – Szkoła Podstawowa w Taczanowie Drugim im. Bohaterów Monte Cassino

• Liczba uczestników szkolenia: 14

ROSE Ostrowiec 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 – Zespół Szkół w Bałtowie
 – Gimnazjum w Kunowie

• Liczba uczestników szkolenia: 16

ROSE Poznań 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 9

 – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
 – Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorff a w Poznaniu
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 – III LO im. Św. Jana Kantego w Poznaniu
 – IX LO w Poznaniu im. Karola Libelta
 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie
 – Szkoła Podstawowa w Plewiskach
 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Poznaniu
 – Zespół Szkół nr 4 w Poznaniu
 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego 

• Liczba uczestników szkolenia: 20

ROSE Reda 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 9

 – ZS nr 1 im. płk. K. Pruszkowskiego w Redzie
 – ZS nr 2 w Redzie
 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie 
 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
 – Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi
 – Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi im. kpt.ż.w. Karola Olgierda Borchardta
 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi
 – Gimnazjum nr 1 w Rumi
 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

• Liczba uczestników szkolenia: 24

ROSE Węgrów 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Gimnazjum im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie
 – Przedszkole nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie
 – Przedszkole nr 26 w Siedlcach
 – Szkoła Podstawowa w Sewerynowie
 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie
 – Przedszkole nr 2 w Węgrowie

• Liczba uczestników szkolenia: 13

ROSE Żmigród 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
 – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
 – Zespół Szkół w Zawoni
 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obornikach 
Śląskich

 – Zespół Szkół w Prusicach
• Liczba uczestników szkolenia: 14
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ROSE Żnin
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 8

 – Zespół Publicznych Szkół w Rogowie
 – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie
 – Zespół Szkół Społecznych „Trójka” im. Armii Krajowej w Żninie
 – Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie
 – Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie
 – Zespół Szkół Specjalnych w Żninie

• Liczba uczestników szkolenia: 13

Przykładowe prace uczestników
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VIII edycja szkoleń – 2013

„Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym”

Dane liczbowe:
• 6 ośrodków ROSE prowadziło kursy
• 41 szkół uczestniczyło w szkoleniu
• 116 nauczycieli zostało przeszkolonych

W Regionalnych Ośrodkach Szkoleń E-learningowych (Jaworzno, Kowalew, Poznań, Reda, 
Węgrów, Żmigród) zakończyło się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, Nowoczesne tech-
nologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym, które trwało od 18 
października do 13 grudnia 2013. Organizatorem była Fundacja Akademickie Centrum 
Edukacyjno-Społeczne AKCES w partnerstwie z Fundacją Orange i we współpracy z Szko-
łą Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. 

Program warsztatów obejmował m.in. zagadnienia:
• tworzenie witryn w serwisie Google,
• praca w chmurze, (tworzenie dokumentów, arkusza, prezentacji w Google),
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• obróbka zdjęć cyfrowych, 
• tworzenie kolażu,
• tworzenie fi lmów,
• zamieszczanie fi lmów na YouTube i witrynie Google,
• prezentacja w programie Prezi,
• tworzenie plakatów dynamicznych w programie Glogster, 
• wykresy w arkuszu kalkulacyjnym,
• tworzenie ankiet i kwes  onariuszy w serwisie Google. 

Razem odbyły się 3 spotkania stacjonarne, a pomiędzy szkoleniami stacjonarnymi pro-
wadzone było nauczanie e-learningowe za pośrednictwem internetu. 

Ewaluacja kursu, skala ocen 0-5:
• Przydatność kursu w pracy nauczyciela 4,6
• Przydatność kursu w pracy własnej (niezawodowej, w domu) 4,4
• Pomoc prowadzących w czasie zajęć stacjonarnych 4,9
• Pomoc prowadzących w pracy e-learningowej 4,7
• Przydatność materiałów 4,7

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Dowiedziałam się bardzo dużo o samym portalu google / gmail. Jak korzystać 

z wszystkich aplikacji np. prezentacje, formularz, kalendarz… Już mi się ta wiedza 
przydała!!

• Najbardziej podobały mi się tematy szkolenia, które mogę wykorzystać osobiście 
oraz w mojej pracy zawodowej, prowadzenie szkolenia przez miłe Panie instruk-
torki oraz mobilizujące komentarze do zadań. 

• Przystępne, jasno i szczegółowo sformułowane i zilustrowane wskazówki do pra-
cy (krok po kroku). Podoba mi się także efekt końcowy mojej pracy.

• Podobało mi się „sprzedawanie” wiedzy małymi krokami i pomoc nauczycieli.
• Profesjonalna pomoc, jasne instrukcje, a gdy miałam problem szybka reakcja Pań 

prowadzących zajęcia, zadania z przykładami. Z przykładów wyniosłam bardzo dużo.
• Nowe ciekawe narzędzia pracy np. prezentacja w Prezi. Chociaż nie wykonałam 

tego zadania, ale jak będę miała czas to wykonam. Bardzo podobały mi się przy-
gotowane instrukcje do zadań :) Wykorzystam na pewno.

• Podobało mi się zakładanie strony internetowej oraz obróbka zdjęć w Picassa, 
które stosuję teraz w swojej pracy. Dzięki Google mam więcej możliwości prezen-
towania swoich prac i nowe możliwości w pracy z uczniem.

• Nauczyłam się wielu rzeczy przydatnych w pracy nauczyciela. Poznałam możliwo-
ści Googla :) Atmosfera na zajęciach stacjonarnych super!

• Nigdy nie sądziłam, że Google mają tak bogatą ofertę, fajnie było poznać te moż-
liwości. Gdyby nie ten kurs nie dowiedziałabym się o tych możliwościach, które 
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mogę w przyszłości wykorzystywać. Jestem już w takim wieku, że internet ciągle 
mnie zadziwia i odkrywa przede mną ciągle nowe tajemnice.

• Najbardziej cenię w tym kursie jego przydatność w pracy nauczyciela. Właściwie 
wszystko, czego się nauczyłam mogę w mniejszym lub większym stopniu wyko-
rzystać w pracy zawodowej. Większość szkoleń dla nauczycieli to strata czasu. 
Ten kurs do takich na pewno nie należał.

• Najbardziej podobała mi się forma zajęć, czyli e-learning, co dawało możliwość 
oszczędności czasu dla osób jak ja, mimo, że nawalałam z terminowością składanych 
do oceny zadań ;) Szczerze? Powkurzałam się sama na siebie, ale popracowałam i to 
mi się chyba najbardziej w tym kursie wirtualnym podobało. Forma zaliczenia kursu 
jest dobra :) jeśli się chce, to każdy może się nauczyć kilku fajnych i przydatnych rzeczy.

• Najbardziej na kursie podobały mi się dokładne wskazówki dotyczące wykonania 
poszczególnych zadań. Bez nich wykonywanie tych zadań było by bardzo trudne 
i czasochłonne.

• Najbardziej podobało mi się: tworzenie fi lmów, albumów zdjęć, kolażu, formularza 
i Prezi. Poza tym podobała mi się forma zajęć (dużo pracy własnej w domu, ale też 
spotkania stacjonarne).

• Podobało mi się, to, że rzeczy, których się nauczyłam są naprawdę przydatne 
i funkcjonalne. Z niektórych już korzystam i jestem pewna, że przydadzą się nie tylko 
w pracy, ale również na własny użytek.

• Najbardziej odpowiadała mi forma kursu: spotkania ogólne kierunkowe, możli-
wość realizacji zadań w dowolnym czasie, informacje zwrotne od opiekuna grupy. 
Tematyka również była dla mnie ciekawa, częściowo wykorzystałam już umiejęt-
ności w pracy.

• Najbardziej podobała mi się cierpliwość i wyrozumiałość prowadzących, przystęp-
ne opracowanie materiałów potrzebnych do realizacji zadań.

• Instrukcje do ćwiczeń podane w sposób przystępny.
• Materiały – proste, pisane krok po kroku. Kurs bez najmniejszych zastrzeżeń z chę-

cią udałabym się na kolejny :)
• Miła atmosfera towarzysząca spotkaniom stacjonarnym. Narzucanie terminu re-

alizacji zadań – mimo wszystko mobilizujące!
• Fajna tematyka, przystępnie przekazana nawet mniej wtajemniczonym, atmos-

fera – dzięki prowadzącym :)
• Moim zdaniem brakuje chociaż jednego spotkania dodatkowego.
• Chyba już lepiej nie można. Kurs był super pod każdym względem.
• Przydałoby się więcej spotkań stacjonarnych. Czasami ciężko wygospodarować czas 

w domu, zmobilizować się do systematycznej pracy. Wiele zadań dodatkowych przez 
to odpuściłam, a mogłabym się jeszcze więcej nauczyć. Aby kurs na dłużej został 
w pamięci, należy dużo ćwiczyć. Może dobrym pomysłem byłoby drogą e-learnin-
gową utrwalać to, czego nauczyliśmy się na kursie stacjonarnym.
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ROSE Jaworzno
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 6

 – Gimnazjum nr 1 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 3 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 6 w Jaworznie
 – Gimnazjum nr 11 w Jaworznie
 – Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie
 – ZS nr 1 w Jaworznie

• Liczba uczestników szkolenia: 15 

ROSE Kowalew 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 8

 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie
 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie
 – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
 – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie
 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie
 – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim
 – Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie
 – Przedszkole im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

• Liczba uczestników szkolenia: 29

ROSE Poznań 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 13

 – Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
 – Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
 – Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Bolechowie
 – Gimnazjum nr 61 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
 – III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 – V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 63 im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu
 – Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu
 – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
 – Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu

• Liczba uczestników szkolenia: 18
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ROSE Reda 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Gimnazjum nr 1 w Rumi
 – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
 – Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie
 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie
 – ZS nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

• Liczba uczestników szkolenia: 24

ROSE Węgrów 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 5

 – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie
 – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu
 – Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim
 – Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
 – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

• Liczba uczestników szkolenia: 15

ROSE Żmigród 
• Liczba szkół biorących udział w projekcie: 4

 – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie
 – Zespół Szkół w Zawoni
 – Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie
 – Szkoła Podstawowa w Skokowej

• Liczba uczestników szkolenia: 15

Przykłady dobrych praktyk – prace uczestników

Po szkoleniu, uczestnicy wykorzystali zdobyte na kursie umiejętności i administrują strony 
związane ze swoim przedmiotem, bądź inne, np.:

• https://sites.google.com/a/zspkowalew.pl/przedszkole-im-jana-pawla-ii-w-kowalewie1/
• https://sites.google.com/a/zspkowalew.pl/samorzad-uczniowski-zsp-kowalew/
• https://sites.google.com/a/zspkowalew.pl/zspkowalew-plastyka/
• https://sites.google.com/site/komornikiszkola/home
• https://sites.google.com/a/vlo.poznan.pl/math/home
• https://sites.google.com/site/klasa6csppniewy/home
• https://sites.google.com/site/klasa3bsppniewy/home
• https://sites.google.com/site/witrynaklasy1d/home
• https://sites.google.com/site/matematykazmigrod/home
• https://sites.google.com/site/mrosqqim/home
• https://sites.google.com/a/spskokowa.szkolnastrona.pl/przedszkole_przyszlosci/home
• https://sites.google.com/a/zspkowalew.pl/przedszkole-im-jana-pawla-ii-w-kowalewie1/
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IX edycja szkoleń – 2015

„Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym”

Dane liczbowe:
• 4 ośrodki ROSE prowadziły kursy
• 14 szkół uczestniczyło w szkoleniu
• 38 nauczycieli zostało przeszkolonych

Już po raz dziewiąty Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych (Jaworzno, Koszalin, 
Kowalew, Żmigród) przeprowadziły bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, które trwało od 
13 marca do 26 kwietnia 2015 roku. Organizatorem była Fundacja Akademickie Centrum 
Edukacyjno-Społeczne AKCES.

Szkolenie miało charakter mieszany, to znaczy, że część zajęć odbywała się zdalnie przez 
pla  ormę e-learningową fundacji http://fundacjaakces.pl/moodle/, a część w ośrodkach. 
Odbyły się dwa spotkania, na których kursanci uczyli się tworzenia witryn oraz pracy na 
pla  ormie. 

Program warsztatów przez e-learning obejmował m.in. zagadnienia:
• tworzenie witryn w serwisie Google,

 – praca w chmurze Google: 
 – tworzenie dokumentów,
 – tworzenie arkusza,
 – tworzenie prezentacji,
 – tworzenie formularza,
 – obróbka zdjęć,

• tworzenie fi lmu.

Ewaluacja kursu, skala ocen 0-5:
• Przydatność kursu w pracy nauczyciela 4,9
• Przydatność kursu w pracy własnej (niezawodowej, w domu) 4,7
• Pomoc prowadzących w czasie zajęć stacjonarnych 4,9
• Pomoc prowadzących w pracy e-learningowej 4,9
• Przydatność materiałów 4,8

Uwagi o kursie (cytaty uczestników):
• Podobała mi się tematyka kursu, współpraca z mentorami.
• Materiały pomocnicze były opracowane rzeczowo i „czytelnie”. Zawsze mogłam 

liczyć na pomoc opiekuna.
• Najbardziej podobało mi się tworzenie formularza, jestem szczerze zafascynowa-

na tym faktem. Rewelacyjne narzędzie!
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• W lepszym świetle spoglądam teraz na pracę za pomocą poczty. W dużej mierze 
kurs ułatwił mi sposób komunikowania się z koleżankami z pracy (bez potrzeby 
wychodzenia z domu) wspólne prace nad dokumentem w tym samym czasie.

• Specyfi ka kursu polega na samodzielnej pracy, mimo to można było liczyć zawsze 
na współpracę z prowadzącymi.

• Niektóre instrukcje są mało zrozumiałe i nie pomagają dokładnie w realizacji zadań.
• Wasze kursy są na 6+.
• Najbardziej podobała mi się dostępność instrukcji do poszczególnych zadań.
• Myślę, że dobrą sprawą byłoby udostępnienie od razu wszystkich zadań, niż ocze-

kiwanie na nie.
• Zachęcam koleżanki z pracy do współpracy w oparciu o pocztę gmail.
• Myślę, że wszystko było jak najbardziej przemyślane. Nie zmieniłabym nic.
• Było jak zwykle super! Pozdrawiam organizatorów i prowadzących! Dziękuję!!!
• Kurs godny polecenia.
• Może więcej zajęć stacjonarnych.
• Uważam, że nie trzeba nic zmieniać, gdyż wszystko było przygotowane fantastycz-

nie. Bardzo dziękuję za pomoc w wykonywaniu zadań, dodatkowe wskazówki i in-
formacje.

• Jestem zadowolona z uczestnictwa w kursie.

Szkoły, które wzięły udział w projekcie: 
• Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie,
• Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Ścinawi,
• Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku,
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie,
• Szkoła Podstawowa w Taczanowie Drugim,
• Gimnazjum w Taczanowie Drugim,
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie,
• Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie,
• V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,
• Gimnazjum nr 4 w Koszalinie,
• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku,
• Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Gliwicach,
• Gimnazjum nr 4 w Jaworznie.
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Przykładowe prace uczestników
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3.2.  Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Tworzenie 
i wsparcie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT 
w szkołach

Wstęp

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie realizowała dwa projekty: „Wyzwania 
edukacji doby internetu: Tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach” 
w roku szkolnym 2008/2009 oraz „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla 
sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach” w latach 2013-2015. Głównym celem projek-
tów była poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie i rozbudowę sieci specjalistów 
TIK w nauczaniu przedmiotowym oraz zwiększenie zasobów dydaktycznych polskiego 
szkolnictwa. Projekty te były realizowane przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię, poprzez dofi nansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Inicjatorem i kierownikiem gran-
tów był prof. dr hab. Andrzej  Nowak.

Wyzwania edukacji doby Internetu: Tworzenie trwałej sieci liderów 
wykorzystania ICT w szkołach – grant 1 – 2008/2009

Stowarzyszenie ROSE zostało zaproszone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej 
w Warszawie do udziału w realizacji projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: two-
rzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach”.

Pierwszy zjazd odbył się w dniach od 14.11 do 16.11.2008 w siedzibie SWPS. Projekt ten 
był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, po-
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przez dofi nansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego. Inicjatorem i kierownikiem grantu był prof. dr hab. A. Nowak.

Członkowie Stowarzyszenia ROSE wraz z panią Prezes Stowarzyszenia i koordyna-
tor grantu – dr Katarzyną Winkowską-Nowak – wzięli udział w spotkaniu z partnerami 
z Norwegii, reprezentującymi Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
w Trondheim, a dokładnie Program Edukacji Nauczycieli http://www.ntnu.no/plu. 
Podczas wykładu podzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie zastosowania ICT 
w nauczaniu matematyki oraz przedstawili specyfi kę kształcenia nauczycieli w tym za-
kresie (GeoGebra, ComputerAlgebraSystem – Wiris). Mówili o specyfi ce kształcenia na 
odległość z zastosowaniem ICT w swoim kraju oraz o współpracującym z Warszawskim 
Centrum GeoGebry przy SWPS, Norweskim Instytucie GeoGebry.
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Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez pracow-
ników SWPS oraz w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli praktyków, przedsta-
wicieli ROSE. Głównym celem warsztatów było przygotowanie uczestników do realizacji 
projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii ICT w swoich szkołach. Tematyka 
warsztatów dotyczyła metody projektu edukacyjnego, wykorzystania programu do two-
rzenia prezentacji, zastosowania w pracy nauczyciela arkusza kalkulacyjnego oraz korzy-
stania z pla  ormy e-learningowej Moodle jako narzędzia komunikacji i nauki.

Do udziału w projekcie zakwalifi kowało się 15 szkół z następujących województw: za-
chodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 
lubuskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Zaproszonych zostało 58 nauczycieli gimnazjum 
reprezentujących różne przedmioty nauczania. Największą grupę stanowili nauczyciele 
matematyki, j. Polskiego i historii, w dalszej kolejności byli chemicy i fi zycy. Wielu nauczy-
cieli nauczało dwóch przedmiotów.
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Od 17.11.2008 uczestnicy kontynuowali swoją pracę na pla  ormie e-learningowej. Za jej 
pośrednictwem nabywali nowe umiejętności i wykonywali zadania dotyczące projektów 
realizowanych w szkole oraz zadania technologiczne związane z praktyczną umiejętno-
ścią wykorzystywania programów użytkowych i edukacyjnych w pracy nauczyciela. Pra-
cę na pla  ormie moderowali nauczyciele z ROSE, którzy byli cały czas w bezpośrednim 
kontakcie z uczestnikami projektu.
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Drugi zjazd odbył się w dniach od 07.03 do 08.03.2009 w siedzibie SWPS w Warszawie. 
Wszystkich uczestników powitała Pani dr Katarzyna Winkowska-Nowak oraz Pan prof. 
dr hab. Andrzej Nowak.

 
Grupa instruktorów programu GeoGebra wzięła udział w warsztatach prowadzonych 
przez partnerów z Norwegii: Sigbjrn Hals – Exploring mathema  cal problems with Geo-
Gebra, Hans Pe  er Ulven – New features in GeoGebra 3.2.

Nauczyciele z ROSE w sobotę prowadzili warsztaty, na których uczestnicy grantu 
przedstawili prezentacje z realizacji projektów przedmiotowych, natomiast w niedzielę 
zajęcia, w trakcie których nauczyciele nabyli podstawowe umiejętności tworzenia wi-
tryn internetowych Google. Wszyscy przygotowali witryny przedstawiające realizację 
projektów przedmiotowych.
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W ramach zjazdu uczestnicy mieli okazję brać udział w wykładach:
• Edukacja jako zmiana społeczna – prowadzonym przez prof. dr. hab. A. Nowaka
• Kultura wizualna – który prowadził prof. dr hab. J. Miziołek
• Psychologiczne konsekwencje defi cytów uwagi w świetle najnowszych badań: 

Komputerowy trening koncentracji uwagi – dr I. Krejtz
• Wybrane zagadnienia najnowszych badań nad internetem w Polsce – dr K. Krejtz.

Oraz w seminariach równoległych dotyczących zastosowań technologii informacyjnej 
w nauczaniu języków (dr J. Krajka), naukach przyrodniczych (dr W. Borkowski) oraz 
matematyce (dr K. Winkowska-Nowak). Od 9 marca rozpoczął się drugi etap grantu: 
nauczyciele rozpoczęli realizację projektów interdyscyplinarnych w swoich szkołach. Za 
pośrednictwem pla  ormy e-learningowej wykonywali zadania projektowe. Pracę nad 
projektem dokumentowali na witrynach projektów interdyscyplinarnych. Przez cały 
czas utrzymywany był bezpośredni kontakt z  uczestnikami projektu przez moderato-
rów – nauczycieli ROSE, a koordynowała Pani dr Katarzyna Winkowska-Nowak.
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W dniach 15-17.05.2009 odbył się w siedzibie SWPS w Warszawie trzeci i ostatni zjazd 
uczestników projektu.

 
Dnia 15.05.2009 odbyło się spotkanie grupy roboczej na którym odbyły się m.in. warsz-
taty pogłębiające umiejętność obsługi programu GeoGebra dla nauczycieli, członków 
ROSE. Warsztaty prowadziły: Edyta Pobiega (Ostrowiec Świętokrzyski) oraz Monika 
Niemczyk (Chrzanów). Dotyczyły one warunkowej widoczności obiektów i ciągów.
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W drugim dniu nauczyciele, uczestnicy projektu po powitaniu przez Panią dr Katarzynę 
Winkowską-Nowak, mieli okazję uczestniczyć w wykładzie mgr. W. Bartkowskiego na 
temat interakcji człowiek-komputer. Przedstawił on zagadnienia związane z przekazem 
i wykorzystaniem ICT oraz dopasowaniem prezentacji komputerowych lub serwisów 
internetowych do potrzeb odbiorców. Po przerwie obiadowej zespoły szkolne prezen-
towały projekty interdyscyplinarne i wspólnie utworzone strony internetowe, które 
realizowali pod opieką nauczycieli z ROSE.

W dniu 17.05.2009 zajęcia rozpoczęły się serią seminariów równoległych na następu-
jące tematy:

• Ewolucja kulturowa – nowy front badań – dr W. Borkowski
• Moodle jako przykład zastosowania oprogramowania typu Open Source w edu-

kacji – K. Winnicki
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• Zastosowanie ICT w nauczaniu przedmiotów ścisłych i matematyki: natura, sztu-
ka, matematyka – dr K. Winkowska-Nowak

Po seminariach nauczyciele z pozostałych szkół przedstawili swoje projekty. Nauczyciele 
zaprezentowali sprawozdanie z realizacji projektów interdyscyplinarnych w swoich szko-
łach z uczniami, pokazując ich ogromne zaangażowanie. W trakcie realizacji projektów 
powstawały liczne prezentacje mul  medialne, plakaty, słowniki obcojęzyczne, przewod-
niki, albumy, foldery (po polsku i w językach obcych), dokumenty, ankiety. Były przepro-
wadzane konkursy, quizy, organizowane wystawy prac uczniowskich, scenki, przedsta-
wienia, występy zespołów np. muzyki dawnej, wycieczki i wiele innych przedsięwzięć.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w wykładzie Nauczyciele jako liderzy i elity 
w funkcjonowaniu społeczeństwa, prowadzonym przez Pana prof. A. Nowaka

Pan Profesor przedstawił także historię społeczności nauczycieli ROSE i plany na przy-
szłość – możliwości wspólnych działań.

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń dla uczestników 
grantu norweskiego i jednocześnie realizatorów projektów przedmiotowych i interdyscy-
plinarnych w szkołach. Wręczenia zaświadczeń dokonała Pani dr K. Winkowska-Nowak 
– prezes Stowarzyszenia ROSE w asyście Zarządu Stowarzyszenia Pani Edyty Pobiegi i Pani 
Teresy Zielińskiej.
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Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach – grant 2 – 2014/2015

 
Stowarzyszenie ROSE zostało zaproszone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej 
w Warszawie do udziału w realizacji projektu „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: 
Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”.

Projekt ten jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię, poprzez dofi nansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez rozbudowę sieci 
specjalistów TIK w nauczaniu przedmiotowym oraz zwiększenie zasobów dydaktycz-
nych polskiego szkolnictwa.

W projekcie bierze udział 33 nauczycieli z 9 szkół z 7 województw. Są to szkoły z Kłodz-
ka, Pruszkowa, Puław, Stalowej Woli, Bolesławca, Bydgoszczy, Szczecinka, Tomaszowa 
Mazowieckiego i Tymbarku. Nauczyciele reprezentują różne przedmioty nauczania.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   198SWPS_1_sklad_DRUK.indd   198 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

199

Pierwszy zjazd odbył się w dniach od 13.09 do 14.09.2014 w siedzibie SWPS. Człon-
kowie Stowarzyszenia ROSE wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia i koordynator grantu 
– dr Katarzyną Winkowską-Nowak – wzięli udział w spotkaniu z partnerami z Norwe-
gii (Susanne Stengrundet, Anders Sanne), reprezentującymi Norwegian University of 
Science and Technology (NTNU) w Trondheim a dokładnie Program Edukacji Nauczycieli 
http://www.ntnu.no/plu
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Podczas wykładu podzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie zastosowania ICT 
w nauczaniu matematyki oraz przedstawili specyfi kę kształcenia nauczycieli w tym za-
kresie (GeoGebra, ComputerAlgebraSystem – Wiris). Mówili o specyfi ce kształcenia na 
odległość z zastosowaniem ICT w swoim kraju oraz o współpracującym z Warszawskim 
Centrum GeoGebry przy SWPS, Norweskim Instytucie GeoGebry.

Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez pracow-
ników SWPS oraz w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli praktyków, przedsta-
wicieli ROSE. Tematyka wykładów dotyczyła nowoczesnych narzędzi pracy i komunikacji 
w szkole (dr Krzysztof Winnicki).

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   200SWPS_1_sklad_DRUK.indd   200 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

201

 
Warsztaty natomiast dotyczyły następujących tematów:

• Narzędzia Google „Chmura”: praca z wirtualnym dyskiem, tworzenie i udostępnia-
nie dokumentów, wspólna praca nad plikami – Monika Matuszak (lider), Hanna 
Zimniak, Bernadeta Kłoniecka, Małgorzata Baron-Galewska.

• Poznanie i wykorzystanie pla  ormy Moodle od strony nauczyciela: poznanie trybu 
edycji, dodawanie zasobów i aktywności, tworzenie i ocena zadań, dodawanie gło-
sowania, zakładanie forum – Krzysztof Winnicki (lider), Mirela Robakowska, Bożena 
Szymanowicz, Monika Niemczyk, Przemysław Matyśniak.

• Poznanie i wykorzystanie pla  ormy Moodle od strony uczestnika (ucznia): aktuali-
zacja profi lu, udział w forum oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości – Mirosław 
Gil (lider), Ewa Wróblewska, Urszula Borucińska, Magdalena Kret.
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W trakcie seminarium przedstawiono sposoby wykorzystania pla  ormy Moodle w naucza-
niu przedmiotowym (B. Szymanowicz), zaprezentowano funkcjonowanie e-klas w Gimna-
zjum nr 56 w Poznaniu (K. Winnicki, M. Matuszczak), przedstawiono działalność ROSE na 
przykładzie organizowania konferencji lokalnych dla nauczycieli (M. Robakowska). Przed-
stawiono także ośrodek ROSE w Koszalinie, który powstał obok innych ośrodków po pierw-
szej edycji grantu norweskiego (M. Kret). Zaprezentowano także sposoby wykorzystania 
LearningApps w nauczaniu przedmiotowym (M. Robakowska).
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Między I i II zjazdem uczestnicy projektu kontynuowali swoją pracę na pla  ormie e-lear-
ningowej. Za jej pośrednictwem nabywali nowe umiejętności i wykonywali zadania doty-
czące korzystania z narzędzi Google, przygotowywali własne witryny przedmiotowe. Pra-
cę ma pla  ormie moderowali nauczyciele z ROSE, którzy byli cały czas w bezpośrednim 
kontakcie z uczestnikami projektu.

Praca na pla  ormie e-learningowej trwała 8 tygodni i obejmowała następujące tematy:
• tworzenie witryny Google i dodawanie aktywnego linku do strony;
• tworzenie i udostępnianie dokumentu tekstowego na dysku Google;
• zamieszczenie dokumentu tekstowego na witrynie;
• tworzenie prezentacji na dysku Google i zamieszczenie prezentacji na witrynie;
• tworzenie arkusza kalkulacyjnego i zamieszczenie na witrynie;
• tworzenie kalendarza i zamieszczanie na witrynie;
• tworzenie formularza i zamieszczanie na witrynie;
• obróbka zdjęć w Pixlr Editor;
• przesyłanie zdjęć na dysk Google;
• dodawanie aplikacji do dysku;
• zamieszczanie pokazu slajdów na witrynie;
• obróbka plików wideo;
• przesyłanie fi lmów na YouTube;
• nakręcenie własnego fi lmu.
 

Drugi zjazd odbył się w dniach 22-23.11.2014 w siedzibie SWPS w Warszawie. Wszystkich 
uczestników powitała Pani dr Katarzyna Winkowska-Nowak.

Efekty dotychczasowej pracy w ramach projektu omówiono w trakcie dyskusji panelowej. Za-
stanawiano się wspólnie co było dobre, a co można jeszcze ulepszyć. Następnie dr Wojciech 
Borkowski przeprowadził wykład na temat Jakość z Internetu i wykresy w Google Sheets.
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Kolejnym punktem spotkania była prezentacja stron internetowych uczestników przy-
gotowanych w czasie kursu. W trakcie prezentacji uczestnicy mieli okazję zaprezento-
wać umiejętności informatyczne nabyte w trakcie szkolenia e-learningowego, a także 
podzielić się swoimi przemyśleniami, umiejętnościami i dobrymi praktykami, stosowa-
nymi przez nich w nauczaniu przedmiotowym.

Prof. Andrzej Nowak przybliżył uczestnikom główne idee ROSE i sieci współpracy pomię-
dzy nauczycielami.
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W drugim dniu zjazdu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładzie na temat sposobu 
organizacji szkoleń dla nauczycieli (B. Szymanowicz, K. Winnicki), a także pracowali w gru-
pach nad projektowaniem własnego szkolenia z zakresu wykorzystania TIK w szkołach dla 
innych nauczycieli.
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Wszyscy uczestnicy projektu przeprowadzili szkolenia dla nauczycieli ze swojej okolicy. 
Odbyły się one w potencjalnych dziewięciu nowych ośrodkach ROSE. Przeszkolonych 
zostało ponad 100 nauczycieli. 

Szkolenie w Kłodzku

Szkolenie w Pruszkowie
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Szkolenie w Bydgoszczy

Szkolenie w Stalowej Woli
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Szkolenie w Tymbarku
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Spostrzeżenia z uczestnictwa przedstawicieli wybranych szkół 
biorących udział w projekcie

Agata Matuszczak – Bydgoszcz

Do udziału w projekcie nasza szkoła została zaproszona przez dr Katarzynę Winkowską-
-Nowak. Skorzystaliśmy z zaproszenia, gdyż szkolenie, w którym mieliśmy wziąć udział 
jawiło się nam jako okazja do znalezienia się w nowych sytuacjach i wymagało stawienia 
czoła nowym wyzwaniom. Pierwsze spotkanie stacjonarne, które odbyło się w Warszawie 
zrobiło na nas wrażenie: przyjazna atmosfera, ciekawe prezentacje. Od razu było wiado-
mo, że nowinki zostaną wykorzystane w pracy nauczyciela.

Potem przyszła kolej na szkolenie online. Wykonywaliśmy zadania, o których było 
wiadomo, że w następnej kolejności będą je wykonywać osoby szkolone przez nas. Trze-
ba było dokładnie zapoznać się z nieznanymi nam dotąd metodami korzystania z inter-
netowych aplikacji. Poszło nieźle. Na koniec szkolenia okazało się, że dysponowaliśmy 
prezentacjami świadczącymi o tym, że stanęliśmy na wysokości zadania.

Programy, z którymi zostaliśmy zapoznani od razu znalazły zastosowanie w pracy 
z uczniami do przygotowywania projektów.

Przyjemnie było potem uczestniczyć w spotkaniu, w którym wzięły udział wszystkie 
szkoły przygotowujące się do przeprowadzenia kolejnych szkoleń. Współpraca, a nie 
współzawodnictwo towarzyszyło spotkaniu, na którym został wypracowany wspólny har-
monogram. Poza wspólnymi elementami, każda szkoła mogła przygotować bądź wybrać 
jeden element różnicujący. My zaproponowaliśmy wykonanie pliku w Excelu – analizę 
wyników egzaminacyjnych, szablon do wykorzystania przez nauczycieli, do których należy 
zadanie przeprowadzania takich analiz. Raz przygotowany szablon można wykorzysty-
wać w kolejnych latach. Nauczycielom, którzy nie muszą wykonywać analiz wyników eg-
zaminacyjnych, wykonanie tego zadania przybliżyło Excela – zarówno jego elementarne 
sposoby wykorzystywania, jak wypełnianie komórek i kopiowanie, po te bardziej skom-
plikowane, jak budowanie formuł, tworzenie i opisywanie wykresów. Kilka szkół wybrało 
to zadanie do wykonania przez swoich uczestników szkolenia.

Szkolenie, które w następnej kolejności my przeprowadziliśmy rozpoczęło się od spo-
tkania stacjonarnego. Staraliśmy się w rzetelny sposób przekazać wiedzę, którą nieomal 
przed chwilą nam przekazywano. To była powtórka, więc utrwalenie zdobytej właśnie 
wiedzy. Udało się – uczestnicy naszego szkolenia zostali tak przygotowani do wykony-
wania zadań, że podczas samodzielnej pracy nie mieli większych problemów. W efekcie 
powstało kilka prezentacji, w których nauczyciele zawarli te aspekty nauczycielskiego 
fachu, które później wykorzystywali w pracy z uczniami.

Uczestnicy naszego szkolenia byli bardzo zadowoleni z faktu, że wzięli w nim udział. 
Bardzo podobał im się program szkolenia i forma szkolenia. Dla nas, dla osób prowadzą-
cych szkolenie, też było to ciekawe doświadczenie. Otrzymywanie zadań wykonanych 
przez uczestników szkolenia dawało powód do satysfakcji, że można dalej przekazywać 
to, co przed chwilą samemu się poznało. 
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Mirosław Gil – Kłodzko

Podczas jednego ze spotkań w SWPS w Warszawie pani Dr Katarzyna Winkowska-No-
wak zapytała, czy ja i moja szkoła bylibyśmy zainteresowani udziałem w projekcie i czy 
bylibyśmy chętni do stworzenia ośrodka ROSE w Kłodzku. Ten pomysł od razu mi się 
spodobał, ale potrzebowałem kilka osób z I LO w Kłodzku, z którymi mógłbym współ-
pracować. Bez problemu znalazłem troje nauczycieli, którzy wzięli udział w pierwszym 
spotkaniu stacjonarnym w Warszawie. Wszyscy byli entuzjastycznie zastawieni do re-
alizacji zadań objętych projektem. Bardzo spodobała się im tematyka szkoleń, wiedząc, 
że zdobytą wiedzę będą mogli w przyszłości wykorzystać do wzbogacenia własnego 
warsztatu pracy oraz przekazywać ją innym osobom w ramach prowadzonych szkoleń. 
W trakcie szkolenia online wszyscy wykonywali zadania systematycznie i z pełnym za-
angażowaniem. Było to pierwsze doświadczenie z pracą na pla  ormie Moodle. Zdobyta 
wiedza była bardzo przydatna do prowadzenia szkolenia w ramach naszego ośrodka. 
Wiedząc, że na początek musimy znaleźć chętnych do udziału w projekcie, postanowi-
liśmy rozesłać do szkół i organów prowadzących zaproszenia do udziału. Stworzyliśmy 
witrynę, na której można było wypełnić formularz zgłoszeniowy. Akcja reklamowa przy-
niosła sukces, zgłosiło się 19 osób, w szkoleniu wzięło udział 17, a ukończyło 12.

Szkolenie, które przeprowadziliśmy rozpoczęło się od spotkania stacjonarnego. Spo-
tkaliśmy się w naszej szkole. Byliśmy szczęśliwi, że tak dużo osób wyraziło chęć udziału. 
Na spotkaniu omówiliśmy zasady pracy na pla  ormie, zapoznaliśmy uczestników z za-
kresem kursu, przeprowadziliśmy warsztaty. Podobnie jak w naszym przypadku, kolej-
nym etapem była praca online. Po kilku tygodniach ponownie spotkaliśmy się w Kłodz-
ku. Tym razem uczestnicy kursu przedstawiali efekty swojej pracy, dzielili się uwagami. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że powinno być więcej takich szkoleń, w trakcie których 
można tak wiele się nauczyć. 

Jolanta Zgoda, Małgorzata Zbińkowska, Katarzyna Szymańska – Pruszków
Nasza „przygoda” z ROSE :)

Wielokrotnie brałam udział w różnych szkoleniach dotyczących technologii informacyjnych, 
ale muszę przyznać, że kurs ROSE to propozycja wyjątkowa. Pierwszy raz miałam okazję 
skorzystać z formuły szkolenia e-learningowego kaskadowego – Jola Zgoda, uczestniczka.

Do pierwszego etapu szkolenia Dyrekcja zgłosiła cztery nasze koleżanki, późniejsze na-
sze instruktorki. Małgorzata Zbińkowska wspomina: Wszystko przygotowane było bardzo 
dobrze. Merytorycznie, organizacyjnie, towarzysko. Koleżanki były zaskoczone, że spotka-
nie to nie jakieś kolejne szkolenie, z którego nic nie wynika. Spodobało się. Z niepokojem 
czekałyśmy na czekające nas zadania do wykonania w domu. Nie było łatwo pogodzić 
odrabianie prac domowych, codzienne szkolne obowiązki. Czasami w pokoju nauczyciel-
skim dziwnie na nas patrzono, kiedy dyskutowałyśmy o jakiejś chmurze, udostępnianiu, 
fi lmach, wykresach itp. 
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Jola Zgoda wspomina: Kolejny etap szkolenia został zorganizowany już w naszej szko-
le przez nasze cztery koleżanki. Początkowo operacje w „chmurze” (kojarzonej głównie 
meteorologicznie :)) nie wydawały mi się przydatne z racji innych alternatywnych pro-
gramów, z którymi pracowałam. Zdecydowałam się na udział namawiana przez prowa-
dzące („to przydatne” i „to fajne”) i trochę z ciekawości, jak to jest być ich uczennicą. 
Dla moich prowadzących było to także nowe wyzwanie, z którym jednak świetnie sobie 
poradziły. Katarzyna Szymańska stwierdza: „Projekt wyleczył mnie kilku kompleksów 
– zwłaszcza występowanie w roli tego o „krok do przodu” pozwoliło mi zobaczyć, że tak 
naprawdę liczą się chęci i determinacja i zdrowe podejście do „rozwiązywania proble-
mów” bez względu na ich naturę, a nie załamywanie rąk i narzekanie. Małgorzata Zbiń-
kowska dodaje: Miałyśmy wielką tremę przed pierwszym spotkaniem stacjonarnym. Co 
innego uczyć uczniów, co innego dorosłych i to w dodatku w większości nauczycieli. To 
wyjątkowo wymagająca grupa. Tym bardziej, że materia w której się poruszałyśmy, była 
dla nas też stosunkowo nowa i jeszcze nie do końca opanowana. Dzięki wsparciu (telefo-
ny, maile) Ewy Wróblewskiej, Bożenki Szymanowicz i Krzysztofa Winnickiego udało się. 
Nie było łatwo. Najtrudniejszy moment: logowanie na pla  ormę (zapomniane adresy 
gmail, zapomniane hasła – bo w domu większość ma wpisane hasła i nie musi ich pamię-
tać), bardzo długi czas oczekiwania na pla  ormę. Nasza grupa przeprowadzała szkolenie 
jako pierwsza i nie mieliśmy jeszcze żadnych podpowiedzi jakie trudności nas czekają. Ale 
wszystko skończyło się szczęśliwie. Szczęśliwie oczywiście także dla kursantów, bo mogli 
liczyć na cierpliwość i fachową pomoc instruktorek. Kolejne ćwiczenia były poza tym 
opatrzone dokładną instrukcją, co znacznie ułatwiało poprawne wykonanie polecenia, 
praca była sensownie podzielona na etapy, a zadania przydatne. Dzięki e-learningowi 
wykonywanie kolejnych zadań możliwe było na domowym komputerze, co nie dezorga-
nizowało życia i pracy. Po sześciu długich tygodniach szkolenia przez pla  ormę z grupy 
21 osób odpadły tylko dwie. Pozostałe ukończyły kurs z sukcesem.

W jakim stopniu to szkolenie spełniło swoja rolę, czas pokaże. Mamy już pierwsze 
efekty. Pani Dyrektor (Ewa Król zaczynała szkolenie w Warszawie jako nauczyciel biolo-
gii, a w lutym została p.o. dyrektora) część dokumentów przygotowuje z panią sekretar-
ką Małgosią Chlebną w chmurze (udostępniają, edytują oglądają), niektórzy wychowaw-
cy (Ewa Król, Małgosia Zbińkowska) ustalają oceny zachowania w klasie po wypełnieniu 
przez uczniów ankiety w formularzu, pani pedagog Małgosia Szpura przeprowadziła 
ankiety wśród uczniów i rodziców właśnie przy użyciu formularza, opracowała wyniki 
w arkuszu. Zdjęcia ze szkolnych uroczystości są w chmurze i udostępniamy je na stronie 
szkoły, Kasia Szymańska prowadziła dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z maturzy-
stami na pla  ormie. „Otwieramy ośrodek ROSE” – cieszy się Małgorzata Zbińkowska. 

Kursantki dzielą się pochlebnymi opiniami: Bardzo się cieszę, że miałam możliwość 
wzięcia udziału w projekcie. Już w trakcie jego trwania zdałam sobie sprawę, jak bardzo 
wiedza na nim zdobyta będzie mi przydatna w mojej pracy. Mam nadzieję, że często będę 
wykorzystywać nowo nabyte umiejętności na swoich lekcjach, ułatwi mi to również kon-
takty pozaszkolne z młodzieżą. Aktualnie razem z grupą uczniów przygotowuję projekt 
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gimnazjalny, w którym wykorzystuję niektóre elementy tego szkolenia. Chcę przy tej oka-
zji podziękować koordynatorom za wspaniałą atmosferę, za życzliwość, cierpliwość i ich 
ogromne wsparcie. Bez nich z pewnością nie udałoby mi się ukończyć kursu – A. Pawluczuk 

Sądzę, że kurs ROSE to przedsięwzięcie udane, formuła się sprawdziła. Na drugim spo-
tkaniu stacjonarnym oglądaliśmy wspólnie witryny, swoje prace i zbierałyśmy uwagi. Prace 
były wspaniałe. Humory również dopisywały. Chwalono prowadzących i uczestników. Poja-
wiła się także propozycja, żeby podobny kurs przeprowadzić dla chętnej młodzieży. Trudno 
nie przyznać racji Katarzynie Szymańskiej, która stwierdziła: Dzięki udziałowi w projekcie 
zobaczyłam, jeszcze raz, że współpraca działa cuda, motywuje i pomaga.

Anna Skorupa – Stalowa Wola

Nazywam się Anna Skorupa, jestem nauczycielem matematyki w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Jestem współzałożycielką Ośrod-
ka ROSE w mojej szkole.

Udział w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów 
wykorzystania TIK w szkołach” okazał się dla mnie bardzo przydatny. Pogłębiłam swoją 
wiedzę i zdobyłam doświadczenie w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych. Udział w projekcie był dla mnie okazją do 
wymiany doświadczeń i spotkania w gronie specjalistów.

Ponadto wyniosłam dużo pozytywnej energii, która nakręca do działania. Spotkałam 
wielu wspaniałych ludzi, którzy zarażają entuzjazmem, pomysłowością i wytrwałością 
w dążeniu do wprowadzenia nowoczesnego nauczania w szkołach. Jestem przekonana, 
że w dobie powszechnego internetu oraz ogromnego rozwoju technologii takie projekty 
są bardzo potrzebne, a wręcz konieczne.

W naszym ośrodku ROSE w Stalowej Woli zostało przeprowadzone szkolenie dla na-
uczycieli różnych przedmiotów – „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne 
w nauczaniu przedmiotowym”. Szkolenie to utwierdziło nas w przekonaniu, że warto posze-
rzać wiedzę i umiejętności oraz dzielić się z innymi. Okazało się, że w naszym otoczeniu jest 
wielu nauczycieli, którzy są kreatywni i ogromnie zaangażowani w podnoszenie poziomu 
nauczania w szkołach poprzez wykorzystanie TIK. Nawiązanie bliższych kontaktów i wymia-
na doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia z pewnością zaowocują w przyszłości.

Jestem pod ogromnym wrażeniem współpracy członków Stowarzyszenia ROSE. Kon-
ferencje, szkolenia i warsztaty pokazały, jak wiele można dokonać wspólnymi siłami. 

Przemysław Matyśniak – Szczecinek

W szkoleniu, które miało miejsce w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szcze-
cinku, wzięło udział 9 osób. Wszystkie osoby, poza jedną, są nauczycielami zatrudnionymi 
w naszej placówce. Możemy zatem uznać, że inicjatywa, polegająca na wzięciu udziału 
w szkoleniu, spotkała się z aprobatą wśród nauczycieli.
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Wcześniej koordynator oraz osoby współprowadzące: Patrycja Ochocka i Katarzyna 
Chmurska uczestniczyli we wrześniowej konferencji w Warszawie, gdzie szkolili się w za-
kresie obsługi pla  ormy Moodle, po to, aby w pełni kompetentnie przeprowadzić szkole-
nie w naszej szkole.

Zarówno prowadzący szkolenie, jak również sami uczestnicy utwierdzili się w przeko-
naniu, że zaistniały panel szkoleniowy z zakresu wykorzystania „chmury Google’a” jako 
narzędzia funkcjonującego w internecie spełnił swoją rolę i przyczynił się do wymiany 
doświadczeń. 

Szkolenie w ramach „Małego ROSE”, począwszy od pierwszego, organizacyjnego spo-
tkania, kolejnych tygodni realizowania zadań, a skończywszy na spotkaniu podsumowu-
jącym, przebiegało w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Zadania w większości przypadków 
były wykonywane terminowo. Tylko niektórzy uczestnicy mieli spóźnienia w nadsyłaniu 
rozwiązań ale ostatecznie wszystkie osoby ukończyły kurs.

Mamy ambicje, aby nasza szkoła, tj. Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Szczecinku, zaistniała na mapie Polski jako nowy ośrodek ROSE. Natomiast zdajemy 
sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie. Przede wszystkim biorąc pod uwagę specyfi kę 
kształcenia zawodowego oraz fakt przygotowywania i przeprowadzania egzaminów za-
wodowych. Niemniej jednak przyjmujemy wyzwanie.

Ewa Ziółkowska, Bożena Witkowska, Wiole  a Kaczmarska, Katarzyna Dziedzic, Katarzyna 
Kisielińska-Dworak – Tomaszów Mazowiecki

Udział w projekcie był dla nas ważnym i bardzo cennym doświadczeniem zawodowym. Był 
też okazją do doskonalenia własnych umiejętności informatycznych. Szkolenie w bardzo 
dużym stopniu odpowiadało naszym potrzebom, ponieważ wiele godzin przeznaczono 
na praktyczne zastosowanie TiK, w tym ciekawych metod i technik wykorzystania dysku 
Google oraz witryny w serwisie Google. Bardzo cenne były dla nas prezentowane podczas 
spotkań stacjonarnych przez doświadczone koleżanki przykłady i metody wykorzystania 
TiK oraz dyskusja i wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami. Jako na-
uczycielki różnych przedmiotów (matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, j. angiel-
ski, bibliotekarz, środki plastyczne w reklamie) znalazłyśmy duże możliwości przeniesienia 
ich na potrzeby nasze i naszej szkoły.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie były przygotowane i przeprowadzone bardzo pro-
fesjonalnie, podobnie jak potem szkolenie e-learningowe. Otrzymałyśmy pakiety cennych 
materiałów oraz dostęp do pla  ormy dający możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych 
pod okiem doświadczonych instruktorów. Dzięki temu doświadczeniu nabrałyśmy więk-
szej pewności siebie. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystałyśmy w pracy z grupą 
nauczycieli z naszego regionu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierałyśmy koleżanki 
i kolegów w dążeniu do podnoszenia kwalifi kacji, poprzez ich udział w szkoleniu nt.: „No-
woczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. Dla 
nas to zupełnie nowe doświadczenie oraz niesamowita satysfakcja czerpana z radości, 
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zapału i zaangażowania w pracę osób biorących udział w szkoleniu. Nowym doświadcze-
niem był również udział w zbiorowym Skype – spotkaniu z innymi osobami z ROSE.

Jednocześnie budzą nasze obawy znikome umiejętności w zakresie zamieszczania za-
dań oraz inne czynności, które umożliwiłyby stworzenie od podstaw kursu na pla  ormie.

Udział w projekcie zmotywował nas do dalszego rozwoju zawodowego, wpłynął na po-
szerzenie kompetencji w zakresie TiK, zachęcił do szerszego wykorzystania TiK oraz umożli-
wił nawiązanie kontaktów z nauczycielami z różnych stron kraju i zachęcił do dalszej ewen-
tualnej współpracy.

Edyta Śmieszek – Tymbark

W dniu 21 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 
odbyło się pierwsze spotkanie stacjonarne dla uczestników szkolenia w ramach grantu: 
„Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK 
w szkołach w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz tworzenia sieci innowatorów”.

W szkoleniu, w wymiarze 56 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 8 godzin zajęć sta-
cjonarnych i 48 godzin e-learningu) brało udział 11 nauczycieli Zespołu Szkół. Szkolenie 
trwało od 21.01.2015 do 01.04.2015. W tym czasie przeprowadzone zostały dwa spo-
tkania stacjonarne. 

Na pierwszym spotkaniu nauczyciele – liderzy instruowali uczestników jak poruszać 
się po pla  ormie Moodle oraz korzystać z narzędzi dysku Google. Spotkanie przebiegało 
w naukowej atmosferze, którą umilił słodki poczęstunek. Uczestnicy byli bardzo zainte-
resowani tematyką szkolenia. Pilnie i z zainteresowaniem wykonywali zadania przygoto-
wane przez prowadzących. Spotkanie warsztatowe podobało się i wszyscy wyszli z niego 
zadowoleni i pełni entuzjazmu. Po pierwszym spotkaniu nauczyciele uczestniczący w nim 
uznali, że nowoczesne technologie omawiane na zajęciach są ciekawe i mogą być przy-
datne w pracy dydaktycznej. 

Dnia 01.04.2015 r. w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie stacjonarne dla uczest-
ników szkolenia. Było to spotkanie podsumowujące, na którym nauczyciele prezentowali 
swoje witryny. Oglądaliśmy je z ogromnym zainteresowaniem. Dzieliliśmy się swoimi spo-
strzeżeniami i wrażeniami związanymi z e-learningiem. Dla wszystkich był to czas bardzo 
intensywnej pracy. 

Na końcu, tak uczestnicy jak i prowadząc y zgodnie stwierdzili, że dzięki temu szkole-
niu nabyli wiele cennych umiejętności, które będzie można wykorzystać w dalszej pracy 
dydaktycznej. 
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3.3. Przed GeoGebrą

 Monika Niemczyk

Udział w pierwszej edycji programu „Edukacja z Internetem TP”

Na początku roku szkolnego 2004/2005 liceum, w którym pracuję, zostało w związku 
z licznymi sukcesami uczniów na gruncie informatyki zaproszone do udziału w I edycji 
programu „Edukacja z Internetem TP”, organizowanego przez Szkołę Wyższą Psycholo-
gii Społecznej w Warszawie – Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji 
oraz Telekomunikację Polską jako sponsora programu. 

Głównym celem prowadzonego w ramach ww. programu cyklu szkoleń dla nauczy-
cieli było stworzenie i wprowadzenie do szkół takich sposobów nauczania TI, by uzyski-
wana wiedza i umiejętności przygotowywały uczniów do aktywnego podjęcia wyzwań 
stawianych przez współczesne społeczeństwo. Celem programu było również zniesienie 
u nauczycieli bariery cyfrowej poprzez położenie dużego nacisku na zrozumienie czynni-
ków psychologicznych, decydujących o możliwości korzystania z technik informacyjnych 
i komunikacyjnych. Tak więc zadaniem nauczycieli biorących udział w szkoleniu było stwo-
rzenie, a następnie przeprowadzenie w szkole podczas lekcji z uczniami, dydaktycznych 
projektów tematycznych oraz cyklu scenariuszy lekcji, pokazujących nie tylko samą meto-
dę projektu, ale też wprowadzenie na lekcjach nowych technologii informacyjnych.

W ramach tego programu opracowałam i wdrożyłam autorski projekt przedmiotowy 
z wykorzystaniem TI pt. „Przekroje płaskie brył”. Projekt realizowałam w klasie 3 liceum 
ogólnokształcącego o rozszerzeniu matematycznym, zgodnie z treściami programowymi 
zawartymi w podstawie programowej.

Wykorzystanie bezpłatnego programu komputerowego „Przekrój.exe”

Pierwsza z zaplanowanych przeze mnie lekcji Przekroje płaskie brył – pojęcie i własności 
odbywała się w pracowni komputerowej i polegała na pracy uczniów z programem kom-
puterowym. Wybrałam taką metodę, gdyż praca z komputerem nie tylko ożywia zajęcia 
matematyczne, ale też w prosty i szybki sposób pozwala uczniom systematyzować wia-
domości, dokonać weryfi kacji empirycznego wyciągania wniosków, co w kontekście ope-
racyjnego aspektu matematyki jest bardzo istotne. Największy problem miałam oczywi-
ście ze znalezieniem bezpłatnego programu komputerowego do nauczania stereometrii 
i pokazywania przekrojów brył. Na szczęście udało mi się uzyskać program „Przekrój.Exe”, 
który spełniał moje oczekiwania i pozwolił moim uczniom nie tylko wypełnić przygoto-
wane przeze mnie karty pracy, ale i w prosty i szybki sposób zdobyć umiejętność wyzna-
czania przekrojów brył oraz zastosować je w rozwiazywaniu zadań.
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Podsumowanie

W tym okresie (przełom 2004/2005) dostępny był zaawansowany program kompu-
terowy do nauczania matematyki „Cabri”. Niestety jego wadą był fakt iż był on pro-
gramem płatnym i w szkołach, które nie miały zakupionego programu nauczyciele nie 
mogli z niego korzystać. Wykorzystany przeze mnie na lekcjach bezpłatny program 
„Przekrój.exe” pozwalał na wykorzystanie go jedynie na lekcjach stereometrii. Pozo-
stawała więc olbrzymia luka w wykorzystaniu oprogramowania mul  medialnego na 
wszystkich lekcjach matematyki. Z pomocą nauczycielom matematyki przybyła Geo-
Gebra. Bardzo szybko pojawiła się polska wersja programu, a we wrześniu 2010 odbyła 
się w Warszawie I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Ten przyjazny i prosty w użyciu 
program matematyczny pozwala nauczycielom przedmiotów ścisłych na prowadzenie 
wszystkich zajęć przy jego użyciu, a uczniom ułatwia naukę i zrozumienie nawet naj-
trudniejszych pojęć matematycznych.
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3.4. Mazowieckie Małe Przedszkola

Bożena Szymanowicz

Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych (ROSE) w okresie od maja 2007 do marca 
2008 współpracowały z Federacją Inicjatyw Oświatowych (FIO) w ramach projektu „Ma-
zowieckie Małe Przedszkola”. Adresatem przedsięwzięcia były gminy, stowarzyszenia 
i osoby prywatne, zainteresowane pracą w wiejskich przedszkolach. 

Przedstawicielki ROSE, Mirela Robakowska i Teresa Zielińska (ROSE Kowalew) oraz 
Joanna Osio i Bożena Szymanowicz (ROSE Żmigród) przeprowadziły w Warszawie dwa 
spotkania stacjonarne dla nauczycieli województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. 
Pierwsze miało miejsce 20 maja 2007 i dotyczyło „Wykorzystania IT w pracy z dziećmi 
w wieku 3-5 lat” oraz ćwiczeń z zakresu: „Pierwsze kroki z komputerem” i „Internet jako 
źródło informacji”. W trakcie drugiego spotkania przeprowadzonego 1 lipca 2007 uczest-
niczki kursu pogłębiły swoje umiejętności z zakresu „Wykorzystanie IT w pracy z dzieć-
mi w wieku 3-5 lat”, poznając  podstawy programu MS Power Point oraz zapoznały się 
z pracą na pla  ormie Moodle, wykonując ćwiczenia z zakresu „Pierwsze kroki z pla  or-
mą e-learningową” .

Po warsztatach stacjonarnych od 1.08.2007 na pla  ormie http://edu.fio.org.pl/ 
prowadzony był kurs e-learningowy „Podstawy umiejętności komputerowych”, doty-
czący prostej obsługi komputera, wykorzystania programów open source przydatnych 
w pracy nauczyciela oraz internetu jako źródła informacji. Szkolenie odbywało się więc 
na dwóch płaszczyznach i przybrało charakter kursu blended learning. 

Przedstawicielki ROSE Kowalew i ROSE Żmigród moderowały kurs, zamieszczając 
wykonane przez siebie materiały, instrukcje oraz sprawdzając zadania wykonane przez 
uczestniczki.

Kolejnym etapem projektu był udział nauczycielek MMP w dwóch z czterech zapro-
ponowanych przez FIO kursach. 

Dnia 15.10.2007 rozpoczęły się szkolenia na pla  ormie Moodle: „Wspieranie roz-
woju małego dziecka” oraz „Metodyka pracy w grupie mieszanej wiekowo”. Kolejne 
dwa kursy odbyły się od 15.01.2008 do 15.02.2008 „Współpraca z rodzicami w MMP” 
oraz „Mazowieckie Przedszkola jako centrum aktywności środowiska lokalnego”. Kursy 
moderowała Bożena Szymanowicz, której zadaniem było zamieszczanie materiałów 
przygotowanych przez autorów szkolenia, zamieszczanie ogłoszeń, moderowanie fo-
rum. Ponadto czuwała nad sprawnym przebiegiem czatów ze specjalistami zaproszo-
nymi przez FIO:

• 7 stycznia 2008 r. z prawnikiem Katarzyną Pietrzyk-Orzeł i 25 stycznia 2008 z praw-
nikiem Ariadną Komorowską-Budzińską czat z zakresu: zakładania i prowadzenia 
stowarzyszeń, prowadzenia Małych Przedszkoli i Małych Szkół,

• 13 lutego 2008 r. z logopedkami Beatą Walkiewicz i Danutą Zielińską,
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• 10 marca 2008 r. z Elżbietą Tołwińską-Królikowską z zakresu: Podstawowe infor-
macje o Europejskim Funduszu Społecznym,

• 28 marca 2008 r. z Magdaleną Bochenek – psychologiem, pedagogiem i terapeu-
tą w zakresie terapii pedagogicznej.

Głównym celem współpracy z FIO było wyszkolenie nauczycieli pod względem umie-
jętności obsługi komputera oraz obsługi pla  ormy e-learningowej na takim poziomie, 
aby nauczyciele swobodnie wykorzystywali technologię informacyjną w pracy Małych 
Przedszkoli, a także mieli możliwość profesjonalnej współpracy z innymi pedagogami, 
wymiany doświadczeń i dzielenia się fachowymi materiałami, wykorzystując do tego 
celu internet. Nauczycielki Małych Przedszkoli już na etapie projektu miały możliwość 
uczestniczenia w czatach i spotkaniach ze specjalistami, natomiast na forach dyskusyj-
nych dzieliły się zdobytym w pracy doświadczeniem.

Umiejętność korzystania z TIK ma duże znaczenie dla nauczycieli z wiejskich szkół, 
często znacznie oddalonych od bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-
-pedagogicznych i placówek doskonalenia zawodowego.

Efektem końcowym projektu było utworzenie w województwie mazowieckim i pół-
nocno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego 30 wiejskich ośrodków edu-
kacji przedszkolnej. 
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3.5. Innowacyjne programy nauczania matematyki

Wstęp

W 2012 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej otrzymała dwa granty w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Innowacyjny program nauczania matematyki 
dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gim-
nazjów”. Głównym celem projektów jest wprowadzenie zmiany podejścia do nauczania 
matematyki poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania. Program nauczania 
wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się na metodzie kształcenia wy-
korzystującej TIK, wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się, co zapewnia 
korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli. Know-how nauczania matematyki może stać 
się dla szkół wzorem prowadzącym do dokonania zmian sposobu kształcenia na innych 
przedmiotach.  W programach duże zastosowanie znalazło bezpłatne oprogramowanie 
GeoGebra. Komponentami każdego z projektów są: program nauczania, nakładki na pro-
gram nauczania dla uczniów zdolnych i dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, scenariusze lekcji, aplety wykonane w programie GeoGebra, skrypty dla uczniów, 
poradnik metodyczny. Każdy z programów w roku szkolnym 2014/2015 wdrażany jest 
w 8 szkołach. Wszystkie materiały z projektów zostaną bezpłatnie udostępnione chęt-
nym nauczycielom w 2015 roku. 

Innowacyjny program nauczania matematyki 
dla liceów ogólnokształcących 

Katarzyna Pobiega
Edyta Pobiega

W 2012 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła trzyletni projekt „Inno-
wacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”, współfi nan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest zmiana podejścia do nauczania matematyki poprzez 
wdrożenie i upowszechnienie w kilku liceach ogólnokształcących innowacyjnych pro-
gramów nauczania w zakresie matematyki wraz z pakietem 434 materiałów dydaktycz-
nych. Program nauczania wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się 
na metodzie kształcenia wykorzystującej TIK i wiedzę o psychologicznych uwarunko-
waniach uczenia się, co zapewnia korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli. Know-
-how nauczania matematyki może stać się dla szkół wzorem prowadzącym do doko-
nania zmian sposobu kształcenia na innych przedmiotach.

Innowacyjny program, metoda i materiały stanowią dla nauczycieli narzędzie, które 
znacznie poprawi skuteczność i ułatwi im pracę z uczniami. Program przewidziany jest do 

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   221SWPS_1_sklad_DRUK.indd   221 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

222

realizacji w ciągu 300 godzin. Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki – 
praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry. Program 
może być realizowany w oparciu o każdy dostępny na rynku podręcznik. Nauczyciel nie 
musi rezygnować z dotychczas wybranego cyklu wydawniczego. Realizujący ten program 
wykorzystuje TIK, powinien on zatem posiadać podstawowe umiejętności w zakresie 
obsługi komputera.

Innowacyjność programu polega na:
• Zastosowaniu oprogramowania GeoGebra
• Aktywizacji uczniów poprzez eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą aple-

tów GeoGebry i pracę ze skryptami dla uczniów
• Wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego
• Rozbudowanej obudowie dydaktycznej programu
• Możliwości zastosowania GeoGebry na innych lekcjach niż wskazano w scenariuszach

Projekt realizowany jest przez współpracowników Warszawskiego Centrum GeoGebry. 
Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak. Grupą 
wykonawców kieruje Edyta Pobiega, która jest współautorką programu nauczania, na-
kładki na program dla uczniów zdolnych oraz autorką wybranych apletów, scenariuszy 
i skryptów dla uczniów oraz prowadzi konsultacje z nauczycielami wdrożeniowcami. 

Pozostali wykonawcy projektu:
• Małgorzata Zbińkowska – współautorka programu nauczania, nakładki na program 

dla uczniów zdolnych oraz autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla 
uczniów, prowadzi konsultacje z nauczycielami wdrożeniowcami. 

• Daria Szalińska – współautorka poradnika metodycznego oraz autorka wybranych 
apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów, prowadzi konsultacje z nauczycielami 
wdrożeniowcami. 

• Joanna Leszek – współautorka poradnika metodycznego oraz autorka wybranych 
apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów, prowadzi konsultacje z nauczycielami 
wdrożeniowcami. 

• Agata Matuszczak – autorka nakładki na program dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów 
dla uczniów. 

• Janina Konieczna – autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.
• Jerzy Mil – autor wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.

We wdrażaniu projektu wzięło udział 17 nauczycieli matematyki z 8 liceów ogólnokształ-
cących z Kołaczyc, Suwałk, Raciborza, Lipska, Biskupca, Kłodzka, Kolna i Nowogardu. Pro-
jektem zostało objętych 203 uczniów klas pierwszych liceów.
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Komponenty „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów 
ogólnokształcących”

• Innowacyjny program nauczania
Program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących przewidziany jest 
do realizacji w klasach, w których zaplanowano nauczanie matematyki w zakre-
sie podstawowym podstawy programowej IV etapu edukacyjnego. Zawiera:

 – szczegółowe treści nauczania zgodne z treściami nauczania zawartymi w pod-
stawie programowej dla IV etapu edukacyjnego, 

 – szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
 – opis założonych osiągnięć ucznia, 
 – sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem warun-

ków, w jakich program będzie realizowany, 
 – propozycje metod sprawdzania osiągnięć ucznia oraz propozycje kryteriów oceny, 
 – ogólne i szczegółowe cele każdej lekcji, pozwala wybrać najefektywniejsze me-
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tody i techniki pracy z uczniami, oraz wybrać właściwe materiały podstawowe 
i dodatkowe potrzebne do nauczania matematyki.

• Poradnik metodyczny
Poradnik metodyczny jest powiązany z „Innowacyjnym programem nauczania 
matematyki w liceach ogólnokształcących”. Ma na celu ułatwienie przygotowa-
nia i prowadzenia zajęć korzystającym z programu nauczycielom. Treść poradnika 
uwzględnia zalecane warunki i sposoby realizacji, zawarte w Rozporządzeniu Mi-
nistra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dziennik Ustaw 2012, poz. 977, załącznik 4) z przedmiotu matematyka dla 
IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy. Poradnik zawiera następujące za-
gadnienia i tematy:

 – Elementy Oceniania Kształtującego wykorzystane w programie.
 – Aktywizujące metody nauczania matematyki.
 – Wskazówki metodyczne do poszczególnych działów programu, z uwzględnie-

niem samodzielnego zastosowania GeoGebry przez nauczyciela na lekcjach 
oraz przez ucznia przy wykonywaniu prac domowych.

 – Przykłady kartkówek, sprawdzianów z zastosowaniem Oceniania Kształtującego.
 – Uwagi dotyczące dodatkowych możliwości wykorzystania apletów, o których 

nie wspomniano w skryptach dla uczniów.
 – Sposoby ewaluacji zajęć.

• Nakładka dla uczniów zdolnych
Zawiera ona:

 – charakterystykę ucznia zdolnego
 – formy pracy z uczniem zdolnym
 – dodatkowe aktywności (projekty, WebQuesty)
 – przykłady prac badawczych z wykorzystaniem GeoGebry
 – przykłady zadań o podwyższonym stopniu trudności, jednak niewykraczające 

poza podstawę programową zakresu podstawowego
 – aplety do nakładki dla uczniów zdolnych – linki poniżej

• Nakładka dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nakładka dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest powiązana 
z „Innowacyjnym programem nauczaniem matematyki w liceach”. Zawiera ona 
elementy (30% wymiaru programu) zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-
-Komunikacyjnych) do nauczania matematyki. Jest zgodna z podstawą programo-
wą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw 2012, poz. 977, załącz-
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nik 4) z przedmiotu matematyka dla IV etapu edukacyjnego, zakres podstawowy. 
Uwzględnia wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik 
Ustaw 2013 r., poz. 532). Nakładka zawiera:

 – charakterystykę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem trudności w uczeniu się matematyki;

 – zalecenia ogólne dostosowywania metod pracy z uczniami z dysfunkcjami 
różnego rodzaju;

 – wybór zadań mający na celu umożliwienie uczniowi osiągnięcie założonych 
szczegółowych celów nauczania, zgodnych z podstawą programową kształ-
cenia ogólnego w zakresie podstawowym dla IV etapu edukacyjnego.

• Scenariusze
Zawierają elementy oceniania kształtującego (cele lekcji, cele sformułowane w ję-
zyku ucznia, powiązanie z wcześniejszą wiedzą, kryteria sukcesu – czyli zakładane 
osiągnięcia uczniów uzyskane po danej lekcji oraz pytanie kluczowe dla uczniów).

• Aplety
Aplety wykonane w programie GeoGebra, do wykorzystania których można 
używać komputera nauczycielskiego, projektora mul  medialnego, tablicy interak-
tywnej lub komputerów bądź tabletów uczniowskich. Stosując nasz program na-
uczania nie ma konieczności wykonywania samodzielnie pomocy do lekcji – przy-
gotowaliśmy gotowy zestaw 100 apletów (interaktywnych kart pracy) gotowych 
do wykorzystania przez uczniów na lekcjach. Opisy ich zastosowania znajdują się 
w skryptach dla ucznia oraz wskazane są w scenariuszach lekcji. Aplety nasta-
wione są głównie na odkrywanie związków, własności i zależności, samodzielne 
wyciąganie wniosków lub formułowanie odpowiedzi, a nie na pokazywanie goto-
wych rozwiązań. Dokumentowanie pracy z apletem następuje poprzez wykonanie 
zadań zawartych w skrypcie (forma notatki z lekcji, która ma znaczenie edukacyjne 
– nie zapomniałem treści, bo mam notatkę oraz psychologiczno-dyscyplinujące 
– lekcja z komputerem nie jest lekcją „ulgową”).

• Skrypty dla uczniów
Skrypty, w których zawarty jest opis samodzielnej pracy z apletami, a także ćwi-
czenia do poszczególnych tematów. Skrypty podzielone są na osobne części i obej-
mują poszczególne działy. Jest to rodzaj zeszytu ćwiczeń dla ucznia, bo są tam 
miejsca na zapisanie rozwiązań zadań lub wnioski z eksperymentowania.
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Wyposażenie sali lekcyjnej konieczne do realizacji Innowacyjnego programu 
nauczania

• Powinna być ona wyposażona co najmniej w komputer z dostępem do internetu 
oraz projektor mul  medialny. 

• Jeszcze większe możliwości wykorzystania programu zapewni tablica mul  medialna. 
• W scenariuszach lekcji wskazujemy projektor mul  medialny/tablicę mul  me-

dialną wymiennie jako środki dydaktyczne.
• O ile warunki lokalowe na to pozwalają, można wykorzystać do pracy na lekcjach 

matematyki pracownię komputerową do pracy w małych 2-3 osobowych gru-
pach uczniów lub z dostępem każdego ucznia do komputera (oczywiście w zależ-
ności od ilości uczniów w klasie i ilości stanowisk komputerowych w pracowni).

• Rozwiązaniem przyszłościowym jest wykorzystanie osobistego komputera lub 
tabletu uczniowskiego.

Fragmenty wybranych apletów

• Funkcja liniowa
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• Kąty środkowe i wpisane

• Funkcje
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• Trygonometria

• Ostrosłup
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• Walec

• Funkcja kwadratowa
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• Przedziały

• Symetria
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• Ciąg geometryczny

• Trygonometria
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• Wzory skróconego mnożenia

• Optymalizacja
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• Podobieństwo

Materiały z projektu „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształ-
cących” dostępne są pod adresem: https://sites.google.com/site/programdlalo/home
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Spotkania wyko nawców materiałów i spotkanie nauczycieli wdrażających

• Listopad 2012

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w listopadzie 2012 roku. Na spotkaniu przedstawio-
no plan działań i zakres projektu. Podzielono zadania między wykonawców i stworzono 
harmonogram pracy. Omówiono wytyczne techniczne dotyczące tworzonych materiałów. 

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   234SWPS_1_sklad_DRUK.indd   234 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

235

• Czerwiec 2013

Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej Mądralin. Przedstawiono dotychczas wy-
pracowane materiały i propozycje następnych. Omówiono dokładnie zakres poradnika 
metodycznego, programu nauczania i nakładek – dla uczniów zdolnych i uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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• Listopad 2013

Na spotkaniu przedstawiono wypracowane materiały. Zastanawiano się nad sposobem 
udostępniania apletów GeoGebry nauczycielom wdrażającym.
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• Czerwiec 2014 

Spotkanie z nauczycielami ze szkół zakwalifi kowanych do pilotażowego wdrożenia ma-
teriałów w pracy z uczniami. Przedstawiono główne założenia projektu, podczas wykła-
dów i warsztatów nauczyciele wdrażający zapoznali się z „Innowacyjnym programem 
nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” oraz jego komponentami.
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• Lipiec 2014
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Było to ostatnie spotkanie wykonawców projektu przed oddaniem ostatecznym mate-
riałów projektowych. Wykonawcy wprowadzali ostateczne poprawki do swoich mate-
riałów, ustalano szczegóły techniczne oznaczania materiałów.

Planowana jest konferencja upowszechniająca materiały projektowe powstałe w ra-
mach „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” 
we wrześniu 2015. Po tym terminie zostaną one nieodpłatnie udostępnione za pośred-
nictwem internetu dla wszystkich nauczycieli, którzy będą chcieli wdrażać je w swoich 
szkołach.
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Przemyślenia z realizacji projektu „Innowacyjny program nauczania 
matematyki dla liceów ogólnokształcących”

Wiole  a Buba

O naborze do projektu „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólno-
kształcących” dowiedziałam się ze strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Przeanalizo-
wałam kryteria naboru do projektu i zdecydowałam się „powalczyć” o możliwość brania 
w nim udziału. Dodatkową motywację stanowił krótki czas na podjęcie działań i przygo-
towanie odpowiednich dokumentów ze strony mojej szkoły. 

Jestem nauczycielką matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach od 18 
lat i ostatnio czułam już „zmęczenie materiału” i popadanie w rutynę. Ponieważ technolo-
gia informacyjna nie jest mi obca, bo uczyłam także informatyki, a wszelkie nowości w na-
uczaniu i wykorzystaniu komputera na zajęciach przyciągają moją uwagę. Realizowałam 
już projekt „Matematyka – Reaktywacja”, uczestniczyłam w szkoleniach o wykorzystaniu 
Moodle do dodatkowej pracy z młodzieżą, przygotowywałam prezentacje, a także wyko-
rzystywałam na zajęciach CABRI i CABRI II Plus. Ten projekt miał mi dać szansę nauczenia 
się GeoGebry, o której dużo słyszałam, ale nie umiałam z niej korzystać.

Już pierwsze kontakty z SWPS przekonały mnie o tym, że dobrze postąpiłam. Czerw-
cowe spotkanie rozpoczynające projekt, było bardzo dobrze przygotowane od strony 
informacyjnej i warsztatowej. Świetni, kontaktowi, kompetentni i praktykujący w Geo-
Gebrze prowadzący, więc czego można chcieć więcej?! Tak naprawdę czekałam na obie-
cane szkołom „prezenty”. Rzutnik i komputer miałam już w swojej sali więc rozpoczęcie 
realizacji projektu nie stanowiło problemu. Ja jednak, tak jak i młodzież, czekałam na 
tablicę interaktywną – pierwszą w szkole no i zgłębianie jej możliwości. 

Uczniowie klasy pierwszej oraz klas drugich, w których wykorzystywałam przesłane 
materiały, są z udziału w projekcie zadowoleni. Widzą same plusy takiego prowadzenia 
zajęć. Podkreślają znaczenie wizualizacji problemów jakie pojawiają się na zajęciach, cieszą 
się, że komputer czasami ich zastępuje przy rysowaniu funkcji, że wiele apletów ma anima-
cje, są zadowoleni ze sposobu chodzenia do tablicy (program do losowania osób), a także 
z tego, że pojawiło się na zajęciach więcej pracy w grupach i pracy metodami aktywizują-
cymi. Młodzież podkreśla znaczenie prezentowania tematu lekcji na tablicy, odczytywania 
celów lekcji i tego, czego się nauczą. Podobają się im niektóre pytania kluczowe podsumo-
wujące lekcję – choć jest to opinia zdolniejszej części klasy. W klasie pierwszej uczniowie są 
zaskoczeni wypisanymi w scenariuszach informacjami, do jakich znanych im wiadomości 
z gimnazjum dana lekcja nawiązuje. 

O zadaniach w skryptach mówią różnie: jedni uważają, że zadania są dobrze dobrane 
i na ich poziomie, inni mówią, że do większości tematów ćwiczeń jest ich zbyt mało i że 
brak zróżnicowania stopnia trudności, że pojawia się dużo zadań tego samego typu i że 
niektóre lekcje są mało wymagające dla zdolnego ucznia. Młodzież widziałaby w skryp-
tach dodatkowo zadania domowe i koniecznie powinny być odpowiedzi do wszystkiego. 
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Uczniowie uważają, że rozdrobnienie skryptów jest niezrozumiałe – 3 skrypty o funkcjach, 
dużo pustych stron, duże marginesy – jednym słowem – marnowanie papieru (w tych 
kwes  ach się z nimi zgadzam).

Zwraca uwagę sposób opisu działania wielu apletów. Czasami po zapoznaniu się z przy-
gotowaną instrukcją mamy wrażenie, że lekcja przeznaczona jest dla ucznia, który posiada 
samodzielne stanowisko komputerowe na lekcji matematyki – a u nas, niestety tak nie ma. 

 Jeżeli chodzi o mnie, to można powiedzieć, że od początku zachwyciłam się projektem. 
Chciałam wszystkie zajęcia prowadzić z wykorzystaniem apletów, skryptów i przygotowa-
nych scenariuszy. Pomimo, że cześć lekcji zupełnie odbiegała od moich dotychczasowych 
doświadczeń, to realizowałam je tak, jak autorzy materiałów zaproponowali, ponieważ 
się do tego zobowiązałam. Przyznaję, że wiele pomysłów ze scenariuszy zostanie u mnie 
na stałe, a z niektórych będę korzystać selektywnie. 90% apletów, na których do tej pory 
pracowałam jest świetnych. Widać, że przygotowywane były przez osoby, którym zależy 
na uatrakcyjnieniu zajęć szkolnych. Cieszy mnie fakt, że mam możliwość dokonywania 
zmian w apletach. Moje poprawki są najczęściej kosmetyczne, ale powodują jeszcze lep-
sze wykorzystanie oprogramowania GeoGebra na lekcji. 

Wdrażanie projektu zmusiło mnie do głębszego przeanalizowania podstawy progra-
mowej dla liceum. Przyznaję, że program, który wybrałam sporo poszerzał podstawę 
programową na poziomie podstawowym i być może dla słabszego ucznia był zbyt wyma-
gający. Przygotowywanie się do każdej lekcji, przeglądanie skryptu, scenariusza i rozwią-
zywanie zadań z apletów wymaga na pewno czasu, ale to się opłaca. Uczniowie doce-
niają starania tych nauczycieli, którzy podejmują wyzwania i ubarwiają lekcje, realizując 
nowe pomysły. Otrzymane przez szkołę rzutnik, komputer i tablica służą nowoczesnemu 
nauczaniu i nie są „prezentem na rok”, ale na kilka najbliższych lat. Już teraz jestem wy-
posażona w nową wiedzę i nowe umiejętności z zakresu GeoGebry. Poradnik metodyczny 
pomógł mi przyjrzeć się zastosowaniu aktywizujących metod nauczania w matematyce, 
a do tej pory metody  te kojarzyły mi się bardziej z przedmiotami humanistycznymi. Na 
pewno będę także wykorzystywać ocenianie kształtujące tak, aby ocenianie uczniom nie 
kojarzyło się jedynie z oceną szkolną, ale z suges  ą, jakie działania podjąć, aby uzupełnić 
braki w wiadomościach i umiejętnościach. 

Marzena Kacprowicz

Z programem GeoGebra zapoznałam się kilka lat temu, lecz ciągły „pęd” za realizacją 
zmieniających się treści podstawy programowej spowodował, że odkładałam wciąż 
na później wgłębienie się w ten program. Praca z podręcznikiem Ofi cyny Edukacyjnej 
* Krzysztof Pazdro spowodowała, że zaczęłam korzystać z bardzo niewielu apletów, które 
znalazły się jako dodatkowy materiał dla nauczyciela na stronie wydawnictwa. Będąc 
na szkoleniu dla zastępców dyrektorów dotyczącym Matury 2014 (marzec 2014 roku 
w Rybniku) usłyszałam o „Innowacyjnym programie nauczania matematyki dla liceów 
ogólnokształcących”. Jeszcze tego samego dnia zarejestrowałam moje Liceum do tego 
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programu. Wypełniłam wszystkie niezbędne „papiery” i… wysłałam do Warszawy. W nie-
długim czasie odebrałam telefon, że moja szkoła zakwalifi kowała się do dalszego etapu 
– udało się – otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie inauguracyjne, które odbyło się 7-8 
czerwca 2014 roku w Warszawie.

Wróciłam pełna obaw, czy dam radę to wszystko zrealizować, nie wiedziałam jak mło-
dzież i ich rodzice podejdą do tego programu, lecz wierzyłam, że będzie to coś innego, 
coś co rozbudzi zainteresowania matematyką, nie tylko u tych uczniów, którzy lubią ten 
przedmiot.

We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się prawdziwa przygoda z GeoGebrą i „Innowa-
cyjnym programem nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”. Przeanali-
zowałam szczegółowo program, skrypty dla ucznia, materiały do poszczególnych lekcji, 
aplety i… rozpoczęłam nauczanie matematyki, trochę inaczej niż dotychczas.

Dziś (po 8 miesiącach) mogę powiedzieć, że dzięki programowi inaczej spojrzałam 
na własną pracę. Myślę, że uczniowie również inaczej postrzegają matematykę. Moje 
lekcje, na których wykorzystuję aplety są bardziej zrozumiałe dla uczniów, dzięki wizu-
alizacji wiele zagadnień staje się „łatwa” już na lekcji – tak mówi młodzież. Myślę, że 
gdyby wszyscy nauczyciele mieli dostęp do tych materiałów to nauczanie matematyki 
byłoby łatwiejsze zarówno dla nauczyciela doświadczonego, jak i dla tego, który będzie 
rozpoczynał swoją karierę zawodową, Uważam, że dla uczniów posiadających trudno-
ści w nauce to bardzo dobra pomoc. Ja pracuję w ten sposób, że uczniowie samodzielnie 
w pracowni komputerowej wykonują zadania zawarte w apletach, ale również udostęp-
niam im te aplety, by mogli w domu przeanalizować zagadnienia. Niektórzy uczniowie 
zainteresowali się GeoGebrą na tyle, że sami poszukują gotowych apletów do różnych 
zagadnień. To bardzo mnie cieszy, ale i „słabsi” uczniowie poczuli, że mają wsparcie, 
mogą w domu przeanalizować coś, co sprawia im kłopot.

Skrypty zawierają wiele zadań łatwych, uczniowie trochę zniechęcają się do ich robie-
nia, bo jest ich dużo. Klasa, z którą pracuję nie ma (tak oceniam) większych problemów 
z matematyką i chętnie analizujemy aplety, zadania ze skryptów często rozwiązujemy 
jako „trening pamięciowy”. Moi uczniowie  są chętni do nauki i realizacja tych wszystkich 
dodatkowych zadań nie jest dla nich obciążeniem.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   244SWPS_1_sklad_DRUK.indd   244 11.09.2015   13:0711.09.2015   13:07



Działania sieci ROSE

245

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

Katarzyna Pobiega
Edyta Pobiega

W 2012 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej rozpoczęła trzyletni projekt „Inno-
wacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest zmiana podejścia do nauczania matematyki poprzez 
wdrożenie i upowszechnienie w pięciu gimnazjach innowacyjnych programów naucza-
nia w zakresie matematyki wraz z pakietem 510 materiałów dydaktycznych. Program 
nauczania wraz z opracowanymi materiałami dydaktycznymi opiera się na metodzie 
kształcenia wykorzystującej TIK, wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia 
się i interdyscyplinarność, co zapewnia korzyści dla uczniów, szkół oraz nauczycieli. 
Know-how nauczania matematyki może stać się dla szkół wzorem prowadzącym do 
dokonania zmian sposobu kształcenia na innych przedmiotach.

Innowacyjny program, metoda i materiały stanowią dla nauczycieli narzędzie, które 
znacznie poprawi skuteczność i ułatwi im pracę z uczniami. Program przewidziany jest do 
realizacji w ciągu 385 godzin. Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki 
– praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry. Pro-
gram może być realizowany w oparciu o każdy dostępny na rynku podręcznik. Nauczy-
ciel nie musi rezygnować z dotychczas wybranego cyklu wydawniczego. Realizujący 
ten program wykorzystuje TIK, powinien on zatem posiadać podstawowe umiejętności 
w zakresie obsługi komputera.

Innowacyjność programu polega na:
• Zastosowaniu oprogramowania GeoGebra
• Aktywizacji uczniów poprzez eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą aple-

tów GeoGebry i pracę ze skryptami
• Wykorzystaniu elementów oceniania kształtującego
• Rozbudowanej obudowie dydaktycznej programu
• Możliwości zastosowania GeoGebry na innych lekcjach niż wskazano w scena-

riuszach

Projekt realizowany jest przez współpracowników Warszawskiego Centrum GeoGebry. 
Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak. Asysten-
tem projektu od 2014 roku jest Katarzyna Pobiega. Grupą wykonawców kieruje Anna 
Szwancyber, która jest współautorką programu nauczania, autorką nakładki na program 
dla uczniów zdolnych, autorką wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów 
oraz prowadzi konsultacje z nauczycielami wdrożeniowcami. 
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Pozostali wykonawcy projektu:
• Edyta Pobiega – współautorka programu nauczania.
• Małgorzata Zbińkowska – współautorka programu nauczania. 
• Teresa Zielińska – współautorka programu nauczania oraz autorka wybranych 

apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów, prowadzi konsultacje z nauczycielami 
wdrożeniowcami. 

• dr Anna Rybak – współautorka poradnika metodycznego. 
• dr Ewa Borak – współautorka poradnika metodycznego. 
• Agata Matuszczak – autorka nakładki na program dla uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi oraz autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów 
dla uczniów, prowadzi konsultacje z nauczycielami wdrożeniowcami. 

• Jerzy Mil – autor wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.
• Joanna Osio – autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów, 

prowadzi konsultacje z nauczycielami wdrożeniowcami.
• Edyta Purczyńska – autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.
• Anna Skorupa – autorka wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.
• Janusz Bis – autor wybranych apletów, scenariuszy i skryptów dla uczniów.

We wdrażaniu projektu wzięło udział 16 nauczycieli matematyki z 8 gimnazjów z Warszawy, 
Poznania, Staniszewa, Czarnej Białostockiej, Libiąża, Włocławka, Sulechowa i Wartkowic. 
Projektem zostało objętych 193 uczniów klas pierwszych gimnazjów.
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Komponenty „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów”

• Innowacyjny program nauczania
Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Jest 
przewidziany do realizacji w ciągu 385 godzin, zawiera ogólne i szczegółowe cele 
każdej lekcji, pozwala wybrać najefektywniejsze metody i techniki pracy z uczniami 
oraz wybrać właściwe materiały podstawowe i dodatkowe potrzebne do nauczania 
matematyki. Jest interdyscyplinarny. Zawiera: 

 – szczegółowe treści nauczania zgodne z treściami nauczania zawartymi w pod-
stawie programowej dla III etapu edukacyjnego, 

 – szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
 – opis założonych osiągnięć ucznia, 
 – sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem warun-

ków w jakich program będzie realizowany, 
 – propozycje metod sprawdzania osiągnięć ucznia oraz propozycje kryteriów oceny.
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• Poradnik metodyczny
Wszechstronny rozwój ucznia powinien być nadrzędnym celem wszystkich sys-
temów edukacyjnych i wszelkich działań podejmowanych w ramach funkcjono-
wania tych systemów. Przygotowujemy uczniów do życia i działania w szybko 
zmieniającym się – wręcz nieprzewidywalnym – świecie, dlatego też musimy wy-
kształcić w nim umiejętność samodzielnego przystosowywania własnej wiedzy 
i umiejętności do stanu, jakiego ten świat – za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt 
– będzie wymagał. Musimy wzmacniać aktywność i kreatywność uczniowską. Dla-
tego też poradnik, który oddajemy do rąk Czytelnikowi zawiera przede wszystkim 
wskazówki, jak wykorzystać utworzony program nauczania matematyki w kształ-
ceniu twórczym ucznia. Zawiera pewne elementy teoretyczne, ale głównie odnosi 
się do utworzonych materiałów dydaktycznych. W części teoretycznej poradnika 
zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 – Jak uczyć, aby matematyka pomagała rozwijać twórczo uczniów?
 – Jak uczyć, aby matematyka była ciekawa dla uczniów?
 – Kształcenie konstruktywistyczne. 
 – Nauczanie czynnościowe i nauczanie problemowe
 – Jak oceniać, aby wspomagać rozwój twórczy ucznia?

Część praktyczna zawiera wskazówki metodyczne do realizacji każdego działu ma-
tematyki uwzględnionego w utworzonym innowacyjnym programie, propozycje 
kartkówek i prac kontrolnych do każdego działu oraz sposoby ewaluacji zajęć.

• Nakładka dla uczniów zdolnych
Jest ona zgodna z podstawą programową z przedmiotu matematyka dla III etapu 
edukacyjnego. Zawiera m.in.:

 – Charakterystykę ucznia zdolnego w dziedzinie matematyki, w zakresie pod-
stawowym w III etapie edukacyjnym. 

 – Przykładowe formy pracy z uczniem zdolnym.
 – Wybrane metody pracy z uczniem zdolnym.
 – Bazę zadań konkursowych z różnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
 – Zadania dodatkowe: o podwyższonym stopniu trudności, pogłębiające umie-

jętności, wymagające niestandardowych rozwiązań, zgodne z podstawą pro-
gramową matematyki, w zakresie podstawowym dla III etapu edukacyjnego.

 – Przykłady prac długoterminowych.
 – Omówienie przykładowych gier, które można wykorzystać w pracy z uczniem 

zdolnym.
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• Nakładka dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nakładka dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest powiązana 
z „Innowacyjnym programem nauczaniem matematyki w gimnazjum”. Zawiera 
ona elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) do 
nauczania matematyki (30% wymiaru programu). Jest zgodna z podstawą progra-
mową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2012 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw 2012, poz. 977, załącznik 4) 
z przedmiotu matematyka dla III etapu edukacyjnego. Uwzględnia wytyczne za-
warte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 532). 
Nakładka zawiera: 

 – charakterystykę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem trudności w uczeniu się matematyki;

 – zalecenia ogólne dostosowywania metod pracy z uczniami, z dysfunkcjami 
różnego rodzaju;

 – wybór zadań mający na celu umożliwienie uczniowi osiągnięcie założonych 
szczegółowych celów nauczania, zgodnych z podstawą programową kształ-
cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

• Scenariusze
Scenariusze zawierają elementy oceniania kształtującego (cele lekcji, cele sformu-
łowane w języku ucznia, powiązanie z wcześniejszą wiedzą, kryteria sukcesu – czyli 
zakładane osiągnięcia uczniów uzyskane po danej lekcji oraz pytanie kluczowe dla 
uczniów).

• Aplety
Aplety wykonane w programie GeoGebra, do wykorzystania których można używać 
komputera nauczycielskiego, projektora mul  medialnego, tablicy interaktywnej 
lub komputerów bądź tabletów uczniowskich. Stosując nasz program nauczania nie 
ma konieczności wykonywania samodzielnie pomocy do lekcji – przygotowaliśmy 
gotowy zestaw 130 apletów (interaktywnych kart pracy) gotowych do wykorzysta-
nia na lekcjach przez uczniów. Opisy ich zastosowania znajdują się w skryptach dla 
ucznia oraz wskazane są w scenariuszach lekcji. Aplety nastawione są głównie na 
odkrywanie związków, własności i zależności, samodzielne wyciąganie wniosków 
lub formułowanie odpowiedzi, a nie na pokazywanie gotowych rozwiązań. 
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• Skrypty dla uczniów
Skrypty, w których zawarty jest opis samodzielnej pracy z apletami, a także ćwicze-
nia do poszczególnych tematów. Skrypty podzielone są na osobne części i obejmują 
poszczególne działy. Jest to rodzaj zeszytu ćwiczeń dla ucznia, bo są tam miejsca na 
zapisanie rozwiązań zadań lub wnioski z eksperymentowania.

Wyposażenie sali lekcyjnej konieczne do realizacji Innowacyjnego programu 
nauczania

• Powinna być ona wyposażona co najmniej w komputer z dostępem do internetu 
oraz projektor mul  medialny. 

• Jeszcze większe możliwości wykorzystania programu zapewni tablica mul  medialna. 
• W scenariuszach lekcji wskazujemy projektor mul  medialny/tablicę mul  me-

dialną wymiennie jako środki dydaktyczne.
• O ile warunki lokalowe na to pozwalają, można wykorzystać do pracy na lekcjach 

matematyki pracownię komputerową do pracy w małych 2-3 osobowych gru-
pach uczniów lub z dostępem każdego ucznia do komputera (oczywiście w zależ-
ności od ilości uczniów w klasie i ilości stanowisk komputerowych w pracowni).

• Rozwiązaniem przyszłościowym jest wykorzystanie osobistego komputera lub 
tabletu uczniowskiego.

Fragmenty wybranych apletów

• Koło i okrąg
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• Bryły obrotowe

• Liczby wymierne dodatnie
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• Ostrosłupy

• Podstawowe figury geometryczne
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• Równania i nierówności

• Trójkąty prostokątne
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• Podobieństwo

• Potęgi
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• Procenty

• Trygonometria
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• Okrąg i wielokąt

• Statystyka
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• Liczby wymierne

Materiały z „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów” znajdują 
się pod adresem: https://sites.google.com/site/programgimnazjum/
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Sp otkania wykonawców materiałów i spotkanie nauczycieli wdrażających

• Czerwiec 2013

Pierwsze spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej Mądralin. Na spotkaniu przedsta-
wiono plan działań i zakres projektu. Podzielono zadania między wykonawców i stworzo-
no harmonogram pracy. Omówiono wytyczne techniczne dotyczące tworzonych mate-
riałów, zakres poradnika metodycznego, programu nauczania i nakładek – dla uczniów 
zdolnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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• Listopad 2013

Na spotkaniu przedstawiono wypracowane materiały. Zastanawiano się nad sposobem 
udostępniania apletów GeoGebry nauczycielom wdrażającym.
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• Czerwiec 2014 

Spotkanie z nauczycielami ze szkół zakwalifi kowanych do pilotażowego wdrożenia ma-
teriałów w pracy z uczniami. Przedstawiono główne założenia projektu, podczas wykła-
dów i warsztatów nauczyciele wdrażający zapoznali się z „Innowacyjnym programem 
nauczania matematyki dla gimnazjów” oraz jego komponentami.
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• Lipiec 2014

Było to ostatnie spotkanie wykonawców projektu przed oddaniem ostatecznym mate-
riałów projektowych. Wykonawcy wprowadzali ostateczne poprawki do swoich mate-
riałów, ustalano szczegóły techniczne oznaczania materiałów.

We wrześniu 2015 planowana jest konferencja upowszechniająca materiały projektowe 
powstałe w ramach „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów”. 
Po tym terminie zostaną one nieodpłatnie udostępnione za pośrednictwem internetu 
dla wszystkich nauczycieli, którzy będą chcieli wdrażać je w swoich szkołach.
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Przemyślenia z realizacji projektu „Innowacyjny program nauczania 
matematyki dla gimnazjów”

Bożena Biernacka

O możliwości zgłoszenia szkoły do projektu dowiedziałam się od dyrektora naszej szkoły. 
Przystałam na to ochoczo gdyż, pomimo moich 30 lat pracy nauczycielskiej, bardzo lubię 
wszelkiego rodzaju innowacje i choć już naście lat temu uzyskałam stopień nauczyciela 
dyplomowanego, wciąż jestem człowiekiem poszukującym nowych dróg, sposobów do-
tarcia do moich uczniów zarówno tych mających kłopoty ze zrozumieniem matematyki, 
jak i tych radzących sobie z nią całkiem nieźle.

Gdy dowiedzieliśmy się jako szkoła, że wśród wybranych szkół gimnazjalnych znajdu-
jemy się i my byliśmy bardzo zadowoleni i zaciekawieni tym co dalej nastąpi.

Czerwcowe spotkanie w Warszawie wszystkich wybranych do projektu szkół przebie-
gło w bardzo przyjaznej atmosferze, nie licząc moich kłopotów zdrowotnych, które akurat 
wtedy musiały mnie dotknąć. Ale było, minęło. Wracając jednak do spotkania w stolicy to 
było ono „naładowane” różnorodnymi informacjami dotyczącymi projektu, który mieliśmy 
realizować od września z wybraną przez nas klasą pierwszą. Poznaliśmy zespół pracują-
cy nad programem, zapoznani zostaliśmy z podstawowymi zasadami działania programu 
GeoGebra, na kanwie którego został utworzony Innowacyjny program. Zostaliśmy wstęp-
nie poinformowani o sposobie pracy z programem i związanymi z tym naszymi obowiąz-
kami (testy wstępne dla uczniów, sposoby pisania comiesięcznych sprawozdań, zapoznaniu 
się z programem GeoGebra, sposobem komunikowania się zarówno między sobą, jak 
i z naszymi opiekunami). Wszystkie materiały (zarówno papierowe, jak i elektroniczne) 
miały dotrzeć do końca wakacji. Pozostawało czekać cierpliwie.

I rzeczywiście. Tak jak obiecano w sierpniu zaczęły spływać do szkoły kolejne przesyłki 
z materiałami dla uczniów i nauczyciela prowadzącego. Elektronicznie również. Było tego 
sporo. Dla każdego ucznia: segregator na notatki, długopis, cały zestaw skryptów na cały 
trzyletni okres kształcenia. Dla nauczyciela prowadzącego: poradnik metodyczny w wersji 
papierowej, a elektronicznej: program nauczania, aplety, nakładki do pracy z uczniem 
zdolnym oraz tym mającym specyfi czne potrzeby edukacyjne, scenariusze do każdej lekcji. 
I oczywiście nieoceniona gotowość niesienia pomocy przez naszych opiekunów.

Nadszedł czas realizacji projektu. Uczniowie klasy biorącej udział w programie zosta-
li poinformowani o nieco innej formie pracy i zasadami, które będą ich dotyczyć. Mieli 
korzystać z podręczników takich samych, jak ich koledzy z klas równorzędnych jednakże 
dodatkowo mieli mieć do dyspozycji aplety utworzone w programie GeoGebra oraz, 
obok zwykłych zeszytów przedmiotowych, korzystali ze skryptów przynależnych każde-
mu przerabianemu działowi. O sposobie pracy zostali poinformowani również rodzice 
uczniów. I tak zaczęła się nasza przygoda z programem.

Wszystkie lekcje prowadzone były z wykorzystaniem tablicy mul  medialnej, rzutni-
ka oraz laptopa. Powyższe narzędzia bardzo usprawniały codzienną pracę. Możliwość 
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płynnego przechodzenia od apletu przez podręcznik elektroniczny i tablicę mul  medial-
ną, na której można powracać do wcześniej zapisanych treści bardzo ułatwia pracę, 
urozmaica ją i nie pozwala nudzić się uczniowi.

Każda jednostka lekcyjna opisana była w scenariuszach z wielką starannością po-
cząwszy od tematu poprzez cele, cele w języku ucznia, kryteria sukcesu, dokładny prze-
bieg lekcji, pytanie kluczowe oraz spis materiałów dodatkowych. Ponieważ scenariusz 
zawiera elementy oceniania kształtującego, zostałam niejako zmuszona do uzupełnie-
nia wiadomości na ten temat. Równolegle od września byłam uczestnikiem szkolenia 
internetowego dotyczącego Oceniania kształtującego. Krok po kroku odkrywam jego 
tajniki, stosuję jego elementy na każdej lekcji.

Ze scenariuszy korzystałam na każdej lekcji choć nie zawsze w pełni udało mi się 
wszystko zrealizować, ale to samo życie i praca z dziećmi nie może być „wg planu”. I to 
w naszym zawodzie lubię najbardziej. Nieprzewidywalność i zaskakiwanie.

Lekcje wspierane były bardzo dobrze skonstruowanymi apletami, które pozwalały 
uczniowi doświadczyć matematyki inaczej, uczestniczyć w jej tworzeniu, analizować roz-
wiązania różnorodnych zadań indywidualnym tempem ucznia, powracać do przerabianych 
wcześniej treści w dowolnym momencie. Program GeoGebra, w którym zostały utworzone 
aplety zaciekawił niektórych uczniów swoim działaniem i zaczęli tworzyć w nim własne 
konstrukcje. Ukończenie podstawowego kursu GeoGebry pozwoliło mi pomóc uczniom 
poruszać się w tym programie i odkrywać jego podstawowe możliwości. Być może w przy-
szłości będą chcieli zgłębić tajniki tego programu.

Duże wsparcie dla ucznia stanowiły skrypty, w których znalazły się dodatkowe ćwi-
czenia utrwalające poznawane treści, niejednokrotnie zawierające tłumaczenie nowych 
pojęć, prowadzenie krok po kroku w niektórych zadaniach, kompatybilne z aktualnie 
omawianym apletem. Były one niejako dopełnieniem zapisów zeszytu przedmiotowego 
i uzupełnieniem zadań z podręcznika. 

Dla uczniów takie doposażenie w skrypty, codzienne użytkowanie tablicy mul  medialnej, 
a w szczególności korzystanie z apletów było na początku ogromnym zaskoczeniem i zacie-
kawieniem. Tablica mul  medialna nie była dla nich nowością, większość miała je w szkole 
podstawowej. Aplety stanowiły nowość jedynie z nazewnictwa. Gdy już przyzwyczaili się 
do nazwy (codzienne używanie robi swoje) to obsługa nie sprawiała żadnych problemów. 
W końcu są pokoleniem „komputerowym”. Z wielkim zainteresowaniem śledzili szczególnie 
obrazy dynamiczne, gdzie mogli obserwować pewne zmiany (np. wyprowadzanie wzorów 
na pola różnych czworokątów), sprawdzać swoje obliczenia (rozwiązywanie równań) czy dać 
się prowadzić krok po kroku przy rozwiązywaniu zadań tekstowych, czy konstrukcjach geo-
metrycznych. Żałowali tylko, że nie mogą „bawić się” nimi indywidualnie (niestety nie mamy 
jeszcze możliwości, aby każdy uczeń miał dostęp indywidualny do komputera). Jednak i na to 
znaleźliśmy sposób. Niewielka grupa (6 osób) uczestnicząc w zajęciach dodatkowych chętnie 
odkrywa, na razie intuicyjnie, podstawowe zasady działania programu GeoGebra. Aplety 
tak „wrosły” w naszą codzienność, że teraz dziwne byłoby gdyby ich nie było. Zresztą budzą 
również wielkie zainteresowanie innych klas, w których „goszczą” okazjonalnie.
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Natomiast dla nauczyciela dużym wsparciem w codziennej pracy były nakładki na 
program nauczania: dla ucznia zdolnego i tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi. Obydwie nakładki są bezcennym źródłem wiedzy i linków do stron bardzo pomoc-
nych przy pracy z tymi uczniami. Stamtąd właśnie dowiedzieliśmy się o konkursie ma-
tematycznym Pangea, w którym wzięliśmy udział, a jedna z uczennic była uczestniczką 
fi nału w Warszawie. 

I tak minął rok pracy wg Innowacyjnego programu nauczania. Uważam go za bardzo 
owocny i obfi tujący w wiele nowych, bardzo rozwijających mój warsztat pracy elementów. 
Nie tylko uczniowie nabyli nowych umiejętności, ale i ja bardzo wiele się nauczyłam. I uczę 
się wciąż. Bogatsza o doświadczenia z wielkim zapałem będę wdrażać Innowacyjny pro-
gram już w kolejnym roczniku pierwszoklasistów, a wiele z elementów programu w klasach 
trzecich. Drugoklasiści oczywiście będą mieć kontynuację. Nie wyobrażam sobie odłożyć ad 
acta tak przyjaźnie dla ucznia i nauczyciela skonstruowanego programu. 

Uczestniczka programu, zawsze pozytywnie nastawiona, otwarta na nowości .

Aneta Długoszewska

W projekcie „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, zawiera-
jącym elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym 
darmowego oprogramowania GeoGebra do nauczania matematyki) biorę udział od 
1 września 2014 roku. Program realizuję na lekcjach matematyki wraz z uczniami klasy 
pierwszej gimnazjum. Korzystamy ze skryptów (drukowanych materiałów dla ucznia) 
i apletów (gotowych, interaktywnych pomocy dydaktycznych, wykonanych w programie 
GeoGebra). Ponadto mam dostęp do gotowych scenariuszy lekcji, poradnika metodycz-
nego, nakładki dla uczniów zdolnych i dla uczniów mających trudności.

Udział w projekcie jest dla mnie ciekawym i pouczającym doświadczeniem. Materiały, 
które otrzymałam do dyspozycji są bardzo przydatne, wzbogaciły mój warsztat pracy 
i urozmaiciły lekcje. Uczniom podoba się przedstawianie za pomocą apletów konkretnych 
zagadnień np. wirtualne zobrazowanie tematów rzadko pokazywanych w ten sposób, 
m.in. proporcjonalność odwrotna, rozwiązywanie równań, np. dotyczących wieku czy 
„przestrzenne” przedstawienie brył z możliwość obracania, zobaczenia ich z każdej strony. 
Aplety, z których korzystamy, zawierają zarówno teorię, jak i praktyczne zadania. Przykła-
dy w nich zawarte przykuwają uwagę, m.in. kolorową i ciekawą szatą grafi czną, możliwo-
ścią korzystania z podpowiedzi (w tym wirtualnych), zobaczenia tych samych przykładów 
z użyciem różnych danych. Dzięki nim śledzimy tok rozumowania, poznajemy poprawną 
odpowiedź, co wpływa na aktywność i kreatywność uczniów. Uczniowie mogą samodziel-
nie odkrywać związki, własności i zależności matematyczne. Wspaniałym wsparciem dla 
mnie jako nauczyciela jest strona z dostępem do wszystkich treści nauczanych w gimna-
zjum podzielonych na działy, gdzie łatwo można znaleźć to, co jest potrzebne w danym 
momencie. Podoba mi się część poświęcona przygotowaniu do egzaminu, ułatwiająca 
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pracę z klasami trzecimi. Przydatne w pracy okazały się również scenariusze lekcji z za-
wartymi w nich celami, sformułowanymi w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia, odwo-
łującymi się do podstawy programowej. Chętnie też korzystam ze wskazówek zawartych 
w poradniku i nakładkach.

Udział w projekcie pokazał mi, że praca na lekcji z wykorzystaniem materiałów z pro-
jektu i programu GeoGebra pozwala wzmocnić aktywność i kreatywność uczniów, wy-
kształcić w nich umiejętność samodzielnego przyswajania i zdobywania wiedzy, pomaga 
przygotować ich do dalszej nauki i życia w szybko zmieniającym się –  wręcz nieprzewidy-
walnym – świecie.
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3.6.  Kursy GeoGebry i Moodla organizowane przez Fun-
dację AKCES, Uniwersytet SWPS oraz Warszawskie 
Centrum GeoGebry

Katarzyna Pobiega

Pierwsze e-learningowe kursy GeoGebry zostały zorganizowane po I Ogólnopolskiej Kon-
ferencji GeoGebry w 2010 roku. Są prowadzone przez Ekspertów i Trenerów Warszaw-
skiego Centrum GeoGebry. Aktualnie w ofercie posiadamy 7 kursów GeoGebry i 2 kursy 
Moodla, które są płatne. W roku szkolnym odbywają się trzy edycje kursów, a większość 
kursów trwa 10 tygodni. 

Rejestracja przez stronę: https://sites.google.com/site/kursygeogebry/home

Kursy GeoGebry

GeoGebra to dynamiczne oprogramowanie matematyczne dla szkół, które łączy geo-
metrię, algebrę oraz analizę matematyczną. GeoGebra jest programem interaktyw-
nym. Przekazywana na kursie wiedza stanowi element kompetencji matematycznych 
związanych z umiejętnością wykorzystania w pracy nauczyciela technologii informacyj-
nych, na które kładzie nacisk MEN. Kurs daje możliwość zdobycia umiejętności przydat-
nych w wykonywaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

Zalecana kolejność kursów
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Organizacja kursów
• w każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module,
• każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, 

które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komenta-
rzem i oceną.

Atuty kursów
• kurs został przygotowany przez zespół instruktorów Warszawskiego Centrum 

GeoGebry w oparciu o wiedzę pracowników wyższych uczelni oraz doświadcze-
nie nauczycieli,

• uczestnicy kursu szybko nabywają nowe umiejętności dzięki przystępnym meto-
dom przekazywania wiedzy (e-learning),

• kurs prowadzony w systemie asynchronicznym – zadania można wykonywać w do-
wolnym czasie w ciągu tygodnia od udostępnienia kolejnego modułu,

• nauczyciele zyskują nowe narzędzia pozwalające na wykorzystanie nowocze-
snych technologii na lekcjach matematyki,

• po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie w formie elektronicz-
nej dokumentujące nabyte umiejętności.

Uwaga: kursy prowadzone są w całości metodą e-learningową – osoby chętne do udziału 
w kursie muszą mieć stały dostęp do internetu.

C zas trwania kursów to 10 tygodni – 60 godzin.

Warunki zaliczenia kursów
• Wykonanie wszystkich zadań obowiązkowych zamieszczonych na kursie oraz (opcjo-

nalnie) przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem GeoGebry z uczniami.

Kadra nauczająca
• Kierownikiem kursu jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak, matematyk, doktory-

zowała się na Florida Atlan  c University – USA, prezes Warszawskiego Centrum 
GeoGebry. Zajęcia prowadzą Trenerzy i Eksperci GeoGebry certyfi kowani przez 
Międzynarodowy Instytut GeoGebry.

Kurs dla początkujących
• Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania, 

którzy pragną wzbogacić i urozmaicić swój warsztat pracy, a także uatrakcyjnić 
metody nauczania.
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Cele kursu:
• zdobycie wiedzy z zakresu podstawowej obsługi programu GeoGebra,
• wzbogacenie warsztatu pracy o przykłady z GeoGebry,
• zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie 

GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania,
• poznanie nowych narzędzi ułatwiających tworzenie materiałów edukacyjnych 

w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

Zapraszamy osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: 
• instalacja i uruchamianie oprogramowania GeoGebra,
• tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych,
• używanie suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów,
• eksport obrazów z pliku GeoGebry do dokumentu tekstowego lub prezentacji, 

arkusz kalkulacyjny, tabela dynamiczna,
• przekształcenia geometryczne fi gur,
• wstawianie obrazów oraz tekstów statycznych i dynamicznych do pliku GeoGebry.

 T ematyka zajęć:
1. Instalacja GeoGebry. Wprowadzenie do GeoGebry.
2. Podstawowe konstrukcje geometryczne.
3. Konstrukcje geometryczne cd. Użycie poleceń.
4. Funkcje. Wizualizacja bezwzględnej wartości.
5. Eksport obrazu do schowka. Arkusz kalkulacyjny. Tabela dynamiczna.
6. Przekształcenia geometryczne fi gur.
7. Przekształcenia geometryczne fi gur cd. Wstawianie obrazków w Widoku grafi ki. 

Kopiowanie.
8. Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku grafi ki.
9. Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku grafi ki cd.
10. Podział odcinka na równe części. Konstrukcje odcinków o długościach a·b oraz √a

Kurs średniozaawansowany
Kurs przeznaczony dla nauczycieli matematyki, stanowi kontynuację i rozszerzenie szko-
lenia dla początkujących. Uczestnicy poznają bardziej zaawansowane funkcje GeoGe-
bry, dzięki czemu po zakończeniu kursu potrafi ą sami tworzyć szereg materiałów dydak-
tycznych wspomagających pracę z uczniami od poziomu szkoły podstawowej, poprzez 
gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka:
• protokół konstrukcji, punkty przerwania, dwa Widoki Grafi k,
• nowe narzędzia i dostosowywanie paska narzędzi, zapisywanie i importowanie 

nowych narzędzi,
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• teksty dynamiczne, różne kolory tekstu,
• warunkowa widoczność obiektów, zaawansowane warunki wyświetlania obiektów,
• polecenie Ciąg i jego zastosowania,
• widok arkusza i podstawowe pojęcia statystyczne,
• rysowanie wykresów funkcji, także w określonym przedziale,
• wspomaganie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych za pomocą GeoGebry,
• tworzenie własnych materiałów dydaktycznych z użyciem programu GeoGebra.

Osoby, które przygotują i przeprowadzą zajęcia z użyciem programu GeoGebra, a następ-
nie przygotują z nich sprawozdanie otrzymają Międzynarodowy Certyfi kat Użytkownika 
GeoGebry Instytutu IGI (Interna  onal GeoGebra Ins  tute) w Austrii.

Kursy dla nauczycieli nauczających na różnych poziomach edu-
kacyjnych

Cele kursów:
• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi programu GeoGebra,
• wzbogacenie warsztatu pracy o dynamiczne materiały edukacyjne z zakresu szko-

ły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,
• pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie 

GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania.

Kurs dla nauczycieli szkół podstawowych
Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki szkół podstawowych, którzy posiadają 
już umiejętności w wykorzystaniu podstawowych narzędzi GeoGebry (np. absolwentów 
kursu podstawowego, organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry) i pragną 
wzbogacić swój warsztat pracy o dynamiczne materiały edukacyjne.

Tematyka:
Zajęcia kursu dotyczyć będą wspomagania oprogramowaniem GeoGebra następujących 
treści nowej podstawy programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej.

1. Liczby naturalne.
2. Działania na liczbach naturalnych.
3. Liczby całkowite.
4. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
5. Elementy algebry.
6. Proste i odcinki.
7. Kąty.
8. Wielokąty, koła, okręgi.
9. Obliczenia praktyczne.
10. Elementy statystyki opisowej.
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Kurs dla nauczycieli gimnazjum
Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki z gimnazjów, posiadających umiejętności 
wykorzystywania narzędzi GeoGebry na poziomie podstawowym i średniozaawansowa-
nym. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości zastosowania pro-
gramu do kształtowania u uczniów umiejętności określonych w podstawie programowej 
oraz wzbogacą swój warsztat pracy o nowe materiały edukacyjne. Kurs będzie też okazją 
do rozwinięcia wcześniej nabytych umiejętności i pogłębienia wiedzy o możliwościach 
programu. 

Tematyka:
• liczby wymierne,
• potęgi,
• pierwiastki,
• procenty,
• statystyka,
• wyrażenia algebraiczne,
• równania,
• funkcje,
• planimetria.

Kurs dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych, którzy posia-
dają już umiejętności w wykorzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzę-
dzi GeoGebry (np. absolwentów kursu podstawowego i średniozaawansowanego orga-
nizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry) oraz pragną wzbogacić i urozmaicić 
swój warsztat pracy poprzez kształcenie umiejętności ucznia określonych w standardach 
egzaminacyjnych z wykorzystaniem GeoGebry.

Zapraszamy osoby zainteresowane takimi zagadnieniami, jak wspomaganie procesu 
nauczania dynamicznym programem komputerowym czy wizualizacja pojęć i zależności.

Tematyka zajęć:
1. Przedziały, wzory skróconego mnożenia
2. Równania i nierówności, funkcje, parametr
3. Funkcje, ich wykresy, przekształcanie wykresów
4. Zadania optymalizacyjne
5. Ciągi
6. Trygonometria
7. Planimetria, w szczególności kształcenie intuicji w dowodzeniu twierdzeń o tema-

tyce geometrycznej
8. Geometria analityczna – wektory, wzajemne położenie dwóch okręgów, interpre-

tacja nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi i ich układów
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9. Elementy statystyki i prawdopodobieństwa (drzewko)
10. Pochodne – iloraz różnicowy, styczna do wykresu a monotoniczność funkcji

Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze
Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki, którzy posiadają już umiejętności 
w wykorzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzędzi GeoGebry (np. 
absolwentów kursu podstawowego i średniozaawansowanego organizowanych przez 
Warszawskie Centrum GeoGebry) oraz pragną wzbogacić i urozmaicić swój warsztat 
pracy o umiejętność tworzenie apletów przedstawiających obiekty trójwymiarowe.

Uwaga: Kurs prezentuje możliwości tworzenia obrazów trójwymiarowych w widoku 
Grafi ki 3D w GeoGebra 5.

Cele kursu:
• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi programu GeoGebra
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe przykłady z zakresu stereometrii
• pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w progra-

mie GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania.

Kurs daje możliwość pogłębienia i udoskonalenia zdobytych już umiejętności, jak również 
nabycia nowych narzędzi przydatnych w wykonywaniu pracy dydaktycznej, obejmującej 
treści z zakresu geometrii przestrzennej.

Tematyka zajęć:
1. Wstęp teoretyczny
2. Graniastosłupy i ostrosłupy
3. Ostrosłupy nieprawidłowe
4. Bryły obrotowe
5. Siatki wielościanów
6. Przekroje brył
7. Wielościany foremne
8. Jeszcze o wielościanach
9. Animacje w przestrzeni 3D 
10. Krzywe i powierzchnie trójwymiarowe

Kurs zaawansowany
Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki, którzy posiadają już umiejętności w wy-
korzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzędzi GeoGebry (absolwentów 
kursu podstawowego i średniozaawansowanego oraz kursu dla nauczycieli gimnazjum albo 
kursu dla nauczycieli liceum organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry).
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Uczestnicy kursu zaawansowanego poznają nowe techniki i nowe polecenia do zasto-
sowania w przygotowaniu bardziej skomplikowanych apletów mogących przydać się na 
lekcjach matematyki, informatyki, kołach zainteresowań. 

Cele kursu:
• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi programu GeoGebra
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe przykłady obejmujące: skrypty GeoGebry 

bądź Java Script, listy, zaawansowane narzędzia tekstowe, tworzone przez użyt-
kownika narzędzia oraz nietypowe animacje

• pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie 
GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania,

Kurs daje możliwość pogłębienia i udoskonalenia zdobytych już umiejętności, jak również 
nabycia nowych narzędzi przydatnych w wykonywaniu pracy dydaktycznej nauczyciela.

Tematyka zajęć:
1. Zaawansowane funkcje tekstowe
2. Kolorowanie tekstu
3. Listy i narzędzia
4. Testy z polami wyboru
5. Inne rozwiązania testów
6. „Kolorowanki”
7. Interakcje matematyczne
8. Animacje
9. Nietypowe sterowanie punktami
10. Nietypowe animacje

Kontynuacja kursów GeoGebry
Uczestnicy kursów GeoGebry organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry 
wykazujący się szczególnymi umiejętnościami pracy z GeoGebrą mogą uczestniczyć 
w e-learningowym kursie „Doskonalenie umiejętności wykorzystania oprogramowania 
GeoGebra w nauczaniu matematyki” b ędącym kontynuacją oferowanych kursów. Jest 
to bezpłatny kurs doskonalący umiejętności wykorzystania oprogramowania GeoGebra 
w nauczaniu matematyki, organizowany przez Warszawskie Centrum GeoGebry przy 
SWPS. Program kursu obejmuje także przygotowanie instrukcji tworzenia apletów Geo-
Gebry oraz ich recenzowanie. Część wypracowanych materiałów podczas tego kursu jest 
później publikowana w książkach dotyczących GeoGebry. Do tej pory odbyły się dwie 
edycje Kursu Kontynuacja, w 2012 i 2013 roku. Absolwentami kursu prowadzonego przez 
Edytę Pobiegę, w 2012 roku zostali: Janusz Bis, Mirosław Gil, Agata Matuszczak, Janina 
Konieczna, Anna Skorupa, Daria Szalińska i Małgorzata Zbińkowska. Po jego zakończeniu 
powstała publikacja GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja. W 2013 roku kurs 
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prowadziły: Edyta Pobiega, Anna Szwancyber, Joanna Leszek i Daria Szalińska, a ukończyli 
go: Kinga Ciechowicz, Maria Czech, Karina Janowska, Mariusz Kussy, Roman Staszczyk, 
Monika Sudoł, Bożena Witkowska, Renata Węglińska, Ewa Ziółkowska. Materiały wybra-
nych absolwentów zostały umieszczone w publikacji Matematyka z GeoGebrą.

Kursy Moodla

Moodle poziom podstawowy 
Uczestnicy kursu od podstaw uczą się obsługiwania pla  ormy e-learningowej Moodle, 
tworzenia i zamieszczania na stronie poszczególnych elementów kursu oraz projekto-
wania własnych kursów.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environement) to darmowy 
i otwarty (open source) program, służący m.in. do tworzenia kursów internetowych, 
stron www oraz forów internetowych. 

Może być doskonałym narzędziem wymiany wiedzy w gronie pedagogów, jak rów-
nież stwarza nowe możliwości współpracy z uczniami i wzbogacenia tradycyjnych lekcji 
o metody nauczania oparte na nowych technologiach.

Tematyka:
• budowa i organizacja panelu kursowego,
• konfi guracja podstawowych parametrów kursu, przypisywanie poziomu dostę-

pu uczestników, dodawanie bloków na kursie,
• tworzenie podstawowych zasobów, umieszczanie plików na kursie,
• tworzenie podstawowych aktywności: zadanie, test, lekcja,
• tworzenie form komunikacji w Moodle: forum, czat, głosowanie,
• techniczne aspekty oceny zadań na pla  ormie e-learningowej, przesyłanie infor-

macji zwrotnej uczestnikom kursu,
• tworzenie autorskiego minikursu e-learningowego.

Organizacja kursu:
• w każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module,
• każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które 

są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną,
• kurs trwa 10 tygodni (60 godzin) i prowadzony jest w całości metodą e-learnin-

gową (przez internet),
• do uczestniczenia w kursie niezbędny jest dostęp do internetu.

Moodle dla administratorów/zaawansowany
Uczestnicy tego kursu poznają działanie pla  ormy Moodle „od podszewki” i zdobywają 
umiejętności pozwalające na swobodne tworzenie i zarządzanie kursami prowadzony-
mi na tej pla  ormie.
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Cel kursu
Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafi ł:

• zainstalować pla  ormę Moodle,
• przystosować Moodle do pracy w języku polskim,
• tworzyć profi le uczestników oraz kursy i kategorie kursów,
• przypisywać poziomy uprawnień dla poszczególnych uczestników, modyfi kować 

te uprawnienia lokalnie i globalnie,
• instalować dodatkowe rozszerzenia pla  ormy,
• tworzyć kopie zapasowe kursów oraz aktualizować pla  ormę.

Tematyka:
• obsługa przykładowego panelu administracyjnego do obsługi bazy danych MySQL, 

z którym spotkamy się w wielu serwisach hos  ngowych – panel phpMyAdmin,
• sposoby i rodzaje instalacji pla  ormy Moodle oraz ich zastosowanie,
• podstawy linuksowego polecenia chmod i jego odwzorowanie, zastosowania 

w zakresie zmian uprawnień do plików i katalogów w programach do obsługi FTP,
• sposoby administracji użytkownikami, tworzenia kursów, spolszczania pla  ormy, 

instalacji dodatkowych rozszerzeń, tworzenia kopii zapasowych oraz aktualizacji 
pla  ormy. 

Organizacja kursu:
• w każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module,
• każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, 

które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komenta-
rzem i oceną,

• kurs trwa 5 tygodni (30 godzin) i prowadzony jest w całości metodą e-learningową 
(przez internet),

• do uczestniczenia w kursie niezbędny jest dostęp do internetu.
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3.7. Publikacje

Katarzyna Pobiega

Jednym z celów Stowarzyszenia ROSE jest przygotowywanie i udostępnianie materia-
łów edukacyjnych. Cel ten realizowany jest przez wydawanie publikacji z zastosowania 
technologii informacyjnych w edukacji i zastosowania programu GeoGebra. Do tej pory 
ukazały się cztery publikacje o tej tematyce, stworzone przez członków Stowarzyszenia 
ROSE i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem:

• Szkoła w dobie Internetu
• GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej
• GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja
• Matematyka z GeoGebrą

Szkoła w dobie Internetu

Redakcja naukowa: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska 
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
ISBN: 978-83-01-16047-0

Obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój mediów 
spowodował ich zwiększającą się obecność w różnych 
dziedzinach życia. W książce skoncentrowano się przede 
wszystkim na współczesnej młodzieży, mediach i eduka-
cji z punktu widzenia socjologii, psychologii i informaty-
ki, co świadczy o jej wyjątkowości na rynku. Zaprezento-
wano w niej wyniki badań przeprowadzonych w polskich 
szkołach. Współczesna szkoła działa w warunkach, 
w których uczniowie mają dostęp do nowoczesnych 
technologii informacyjnych i powinna być do tego od-
powiednio przygotowana. Celem takiego przygotowania 
ma być umiejętność wykorzystania mediów do osiągnię-
cia celów dydaktycznych i wychowawczych. Autorzy sta-
rają się wyjaśnić socjologicznie główne problemy zwią-
zane z mediami w środowisku szkolnym, odnoszą się do 

zjawiska kształcenia przez internet oraz podają praktyczne rozwiązania i działania dla 
nauczycieli, takie jak: nauczanie przez zarządzanie projektami, e-learning, komunikacja 
za pośrednictwem internetu w celu realizacji zadań, przeciwdziałanie wyuczonej bezrad-
ności intelektualnej, projekty edukacyjne i szkoleniowe z wykorzystanie internetu. 
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Publikacja składa się z trzech części: 
• Perspektywa socjologiczna,
• Wybrane aspekty specyfi ki nauczania opartego na internecie i nauczania opar-

tego na projektach,
• Opisy praktycznych działań w środowisku nauczycieli.

Prof. Andrzej Nowak we wstępie do publikacji zauważa:

„Tempo rozwoju współczesnej cywilizacji stawia przed współczesną szkołą nowe wyzwa-
nia, ale też daje jej rolę, jakiej dotąd nie odgrywała. Dotyczy to zarówno pojedynczych 
uczniów, jak i społeczności. Nie wystarczy już przekazać uczniowi wiedzę. Przygotowanie 
ucznia do życia w nowoczesnym społeczeństwie wymaga nauczenia go, jak w nieusta-
jącym procesie ciągle zdobywać wiedzę i jak umieć wykorzystać tę nowo zdobywaną 
wiedzę. Dla społeczeństwa współczesne szkoły mogą być ośrodkami, z których wiedza 
i umiejętności, w nieustannym procesie, rozchodzą się po społecznościach lokalnych. 
Szkoły są naturalnymi centrami społeczeństwa uczącego się. Od sukcesu szkoły w spro-
staniu wyzwaniom XXI stulecia w znacznej mierze zależy sukces cywilizacyjny i gospo-
darczy społeczeństwa.

Wyzwania stojące przed współczesną szkołą najlepiej widać w kompetencjach zwią-
zanych z internetem i technologiami informacyjnymi (TI). […] Mamy […] nadzieję, że 
pozycja ta da zarówno nauczycielom, jak i osobom pracującym w środowisku nauczy-
cielskim wiedzę o współczesnym społeczeństwie i jego wyzwaniach, o współczesnej 
młodzieży i o tym, jacy są nauczyciele i jaka jest młodzież, szczególnie w kwes  i jej 
postaw wobec nowych technologii. Chcemy też przedstawić wybrane aspekty specyfi -
ki nauczania opartego na internecie i nauczania opartego na projektach. […] Wreszcie 
chcemy przestawić trzy przykłady działań praktycznych w środowisku nauczycielskim, 
mające cechy budowania tego środowiska i zmiany społecznej.”

Wśród autorów znaleźli się członkowie ROSE i osoby związane ze Stowarzyszeniem: 
prof. Andrzej Nowak, dr Katarzyna Winkowska-Nowak, dr Krzysztof Winnicki, dr Krzysz-
tof Krejtz, dr Jarosław Milewski.
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GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Redakcja: Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011
ISBN: 978-83-231-2544-0

Jest to praca zbiorowa, w skład której wchodzi prawie 
50 artykułów prezentujących przykłady wykorzystania 
GeoGebry na różnych poziomach procesu edukacyjne-
go. Ich autorami są nauczyciele z gimnazjów i liceów 
oraz wykładowcy akademiccy. Materiał przedstawiony 
w książce został podzielony według poziomów edukacji 
i zaklasyfi kowany do poszczególnych działów matema-
tyki, takich jak geometria, algebra czy analiza. Książka 
może służyć jako zbiór ćwiczeń dla każdego, kto chce 
samodzielnie opanować program GeoGebra lub jako 
źródło pomysłów na lekcje dla nauczycieli. Publikacja 
dotyczy wersji GeoGebry 3.2. 

Tematyka:
• Teoretyczne wprowadzenie innowacji edukacyjnej,
• Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej,
• Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w gimnazjum
• Przykłady wykorzystania GeoGebry w szkole ponadgimnazjalnej,
• GeoGebra w pracy dydaktycznej,
• GeoGebra na uczelni wyższej,
• Spis podstawowych narzędzi GeoGebry.

Z opinii recenzentów: 

„Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę 
starają się wypełnić autorzy książki GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej. 
Książka ta powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będą-
cej głównym ośrodkiem rozwoju i popularyzacji tego programu w Polsce. Jest to pra-
ca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby. W jej skład 
wchodzi prawie 50 artykułów prezentujących przykłady wykorzystania GeoGebry na 
różnych poziomach procesu edukacyjnego. Autorami tych artykułów są nauczyciele 
matematyki i informatyki z gimnazjów i liceów oraz pracownicy kilku uczelni wyższych.” 
– Dr Bartosz Ziemkiewicz
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„O ile wiem, książka GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej jest pierwszą na 
polskim rynku wydawniczym publikacją dotyczącą tego znakomitego programu i zwią-
zanego z nim obiecującego ruchu społecznego, obejmującego nie tylko zawodowych 
dydaktyków matematyki z różnych poziomów nauczania, ale także uczniów i niezwiąza-
nych bezpośrednio z nauczaniem matematyki entuzjastów.” – Dr Wojciech Borkowski

Autorzy: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Markus Hohenwarter, Aldona 
Zdrodowska, Edyta Pobiega, Teresa Zielińska, Anna Szwancyber, Joanna Osio, Edyta Pur-
czyńska, Monika Niemczyk, Jerzy Mil, Bożena Szymanowicz, Tomasz Karolak, Krzysztof 
Leśniak, Anna Rybak.

GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja

Redakcja: Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba
Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2013
ISBN: 978-83-63354-21-3

Książka stanowi kontynuację cyklu dotyczącego GeoGe-
bry, a materiały w niej zawarte dotyczą kolejnej wersji 
programu (4.0). Jest przeznaczona dla nauczycieli mate-
matyki wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą 
uatrakcyjnić swoje zajęcia. Materiał zawarty w publikacji 
został podzielony zgodnie z poziomem edukacyjnym i za-
klasyfi kowany do poszczególnych dziedzin matematyki, 
takich jak: geometria, algebra czy analiza. Przedstawiono 
w niej wiele przećwiczonych przez nauczycieli szkolnych 
i akademickich przykładów zastosowania programu Geo-
Gebra do prezentacji różnych zagadnień, które od szkoły 
podstawowej (np. „Obwody prostokątów i kwadratów”) 
aż po wyższe uczelnie (np. „Inne Geometrie”) pojawiają 
się w programach nauczania. Jeden z rozdziałów zawiera 
rozbudowaną listę „przydatnych trików, które ułatwiają 

pracę z programem”, czyli popularne w nowoczesnych podręcznikach i „helpach” progra-
my Tips & Tricks. Inny rozdział jest poświęcony najbardziej informatycznie zaawansowa-
nej opcji użytkowania programu, jaką jest tworzenie skryptów. Całość uzupełniają dwa 
dodatki dotyczące poleceń i metod JavaScript w GeoGebrze. To doskonała pozycja dla 
nauczycieli matematyki, którzy chcą wzbogacić swoje lekcje o materiały interaktywne 
i przydatna pomoc przy tworzeniu interesujących scenariuszy lekcji informatyki, na któ-
rych uczniowie podstawówek poznają pojęcie skali lub klasyfi kację trójkątów, a licealiści 
odkryją własności funkcji trygonometrycznych. Autorzy artykułów wielką wagę przykła-
dają do opisu tworzenia pomocnych apletów, dlatego nawet ci, którzy nie mieli wcześniej 
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do czynienia z GeoGebrą, nie powinni mieć z tym problemów. Każdy rozdział książki 
zawiera treść zadania do wykonania, przewidywany fi nalny efekt pracy, instrukcję zawie-
rającą poszczególne kroki do samodzielnego wykonania (bardzo szczegółową, opatrzoną 
ikonami programu i zrzutami ekranu) i dodatkową literaturę. Niektóre rozdziały rozsze-
rzone są dodatkowo o porady metodyczne, jak można wykorzystać dany aplet na lekcji.

Tematyka:
• Zastosowanie GeoGebry w realizacji zagadnień związanych z trygonometrią,
• Przykłady zastosowań GeoGebry w szkole ponadgimnazjalnej,
• Fakty i mity o trapezie i równoległoboku,
• Kąty w okręgu – warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
• Inne geometrie,
• Pochodna funkcji w GeoGebrze,
• Zadania optymalizacyjne, funkcja kwadratowa i GeoGebra,
• Przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej,
• Przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach matematyki w gimnazjum,
• Przydatne triki GeoGebry, które ułatwiają pracę z programem,
• Skrypty w GeoGebrze,
• Wybrane polecenia GeoGebry wersja 4.0,
• Wybrane metody JavaScript w GeoGebrze.

Z opinii recenzenta: 

„Książka może służyć jako zbiór ćwiczeń dla osoby pragnącej lepiej opanować program, 
i jako «skarbczyk» pomysłów dla kogoś, kto chce program stosować na lekcjach czy 
zajęciach ze studentami oraz jako podręczne kompendium, pozwalające w podróży czy 
w krótkiej chwili pomiędzy innymi obowiązkami, bez włączania komputera, zapoznać 
się z różnymi nowymi poleceniami i sprytnymi rozwiązaniami. Książka będzie cenną po-
mocą dla użytkowników GeoGebry i ważną pozycją na naszym rynku wydawniczym.” 
– Dr Wojciech Borkowski 

Autorzy: Edyta Pobiega, Paweł Perekietka, Jolanta Tarajkowska, Janina Konieczna, Anna 
Smal, Daria Szalińska, Anna Skorupa, Janusz Bis, Joanna Leszek, Lucyna Wątroba, Agata 
Matuszczak, Ryszard Kania, Małgorzata Zbińkowska, Jerzy Mil, Katarzyna Pobiega.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   283SWPS_1_sklad_DRUK.indd   283 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

284

Matematyka z GeoGebrą

Redakcja: Edyta Pobiega, Robert Skiba, Katarzyna Winkowska-Nowak
Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2014
ISBN:978-7963-006-6

Książka stanowi kontynuację cyklu publikacji: GeoGe-
bra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej pod redak-
cją Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
2011 oraz GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynu-
acja pod redakcją Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Edy-
ty Pobiegi i Roberta Skiby, Wydawnictwo Akademickie 
SEDNO 2013. Zawarte w niej instrukcje do wykonania 
apletów dotyczą wersji 4.4 programu. Autorzy Mate-
matyki z GeoGebrą to głównie nauczyciele matematyki 
na różnych poziomach kształcenia szkolnego, którzy 
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z wykorzy-
stywaniem programu GeoGebra w nauczaniu matema-
tyki, podają m.in. przykłady wykorzystywania apletów 
do pracy uczniów, poszukiwania własności, zależności 

między wielkościami oraz stawiania hipotez. W książce przedstawiono sposoby wyko-
rzystania programu GeoGebra do wizualizacji rozwiązań zadań z arkuszy egzaminacyj-
nych na różnych etapach kształcenia. Dwa rozdziały publikacji mają charakter meto-
dyczny i prezentują zastosowanie programu do samodzielnej pracy ucznia i nauczania 
wyprzedzającego. Nie zabrakło też opisu aspektów technicznych programu, np. po-
leceń, skryptów, list oraz pracy z programem GeoGebra na urządzeniach mobilnych.

Tematyka:
• Jak rozpocząć pracę z GeoGebrą,
• Nowe możliwości GeoGebry 4.4,
• Możliwości i zastosowania Widoku CAS,
• Praca badawcza ucznia z programem GeoGebra drogą do samodzielnego kon-

struowania wiedzy matematycznej,
• GeoGebra jako laboratorium matematyczne,
• Z GeoGebrą do egzaminów,
• GeoGebra a nauczanie,
• GeoGebra na urządzeniach mobilnych,
• Rozdział techniczny.
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Z opinii recenzenta: 

„Matematyka z GeoGebrą może stać się cennym źródłem pomocy dla coraz liczniejsze-
go grona użytkowników GeoGebry. Artykuły z przykładami zastosowań tego programu 
w szkole, stanowiące integralną część książki mają dużą wartość edukacyjną i mogą 
wzbogacić lekcje matematyki. Z publikacji mogą korzystać nauczyciele o różnym pozio-
mie znajomości programu. Początkujący, po przeczytaniu drugiego rozdziału poznają 
zasady działania GeoGebry i będą mogli samodzielnie wykonywać przykłady umiesz-
czone w dalszych rozdziałach lub ściągnąć gotowe pliki z przykładami i zaprezentować 
je na lekcji. Doświadczeni użytkownicy na pewno znajdą w książce źródło inspiracji dla 
własnych pomysłów. Pozwoli im ona także lepiej poznać program, a szczególnie funkcje 
wprowadzone w jego najnowszych wersjach.” – dr Bartosz Ziemkiewicz

Autorzy: Renata Węglińska, Edyta Pobiega, Małgorzata Zbińkowska, Anna Rybak, Monika 
Sudoł, Anna Szwancyber, Bożena Witkowska, Ewa Ziółkowska, Joanna Leszek, Mirosław 
Gil, Maria Czech, Karina Janowska, Anna Skorupa, Janusz Bis, Edyta Purczyńska, Daria 
Szalińska, Teresa Zielińska, Agata Matuszczak, Joanna Osio, Agnieszka Krause, Magdalena 
Wysokińska-Pliszka, Janina Konieczna, Justyna Woroń, Katarzyna Pobiega, Jerzy Mil.

Complex Human Dynamics. From Mind to Societies

Na rynku wydawniczym ukazała się ciekawa pozycja 
pod redakcją prof. Andrzeja Nowaka, dr Katarzyny Win-
kowskiej-Nowak oraz prof. Davida Brée zatytułowana 
Complex Human Dynamics. From Mind to Socie  es wy-
d awnictwa Springer.

Książka jest zbiorem artykułów specjalistów w zakre-
sie nauk społecznych, socjologów i psychologów, przed-
stawiających spojrzenie oparte o Dynamiczną Psycholo-
gię Społeczną (DSP) na procesy umysłowe i społeczne. 
Pokazuje naukowcom z różnych środowisk – fi zyki, ma-
tematyki stosowanej czy informatyki – całkowicie nowy 
zakres możliwych zastosowań dla narzędzi, którymi po-
sługują się w swojej branży.
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3.8. Innowacyjne Lekcje Historii

Małgorzata Baron-Galewska

Stowarzyszenie ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych) i Fundacja Akade-
mickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES od 2014 roku zrealizuje projekt, którego 
celem jest uświadomienie Polakom, że zawsze, niezależnie od czynników historycznych 
posiadali w sobie „gen wolności”, dzięki któremu udało się przetrwać i odbudować 
niepodległość, budować i ulepszyć Polskę. Tego „genu”, pragnienia wolności nigdy nie 
straciliśmy, dlatego powinniśmy jako społeczeństwo być szczególnie z tego dumni.
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Tytuł projektu brzmi: „Innowacyjne Lekcje Historii”. Celem projektu jest zapoznanie dzie-
ci z kluczowymi momentami w historii Polski, a także promowanie obywatelskich postaw 
wśród dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych oraz chętnych 
przedszkoli.

Zostały zaproponowane przykładowe działania, jakie można podjąć w szkołach. 

1. Zajęcia w klasach I-III „Historyjki o historii” – gimnazjaliści czytają maluchom
2. Wystawa prac uczniowskich „Moje drzewo genealogiczne” kl. 4
3. Konkurs plastyczny „Symbole polskiej wolności” kl. 5-6
4. Początki państwa polskiego – prezentacje mul  medialne tworzone przez uczniów
5. Quiz „Rozpoznaj symbole narodowe i postacie historyczne”
6. Nasza Mała Ojczyzna – udział w konkursie „Wiedzy o Wielkopolsce”
7. Powstanie Wielkopolskie i jego bohaterowie
8. Wycieczka „Szlak piastowski”
9. W Szkole Podstawowej w Kowalewie przeprowadzono kilka takich działań.

Jednym z nich było czytanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu hi-
storyjek o historii. W prowadzeniu „Innowacyjnych Lekcji Historii” pomogli gimnazjali-
ści. Innymi działaniami jakie zostały podjęte jest wystawa prac uczniowskich w czwartej 
klasie pt.: „Moje drzewo genealogiczne”, konkurs plastyczny przeprowadzony w klasach 
piątych i szóstych „Symbole polskiej wolności” oraz prezentacje mul  medialne na temat 
Początki Państwa Polskiego. Chętni gimnazjaliści wzięli także udział w projekcie,  przygo-
towując prace o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach.
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3.9. Konferencje

Wstęp

Jedną z możliwości propagowania GeoGebry i narzędzi TIK wśród nauczycieli są konfe-
rencje. W 2009 roku rozpoczęto organizować Lokalne Konferencje i Warsztaty GeoGebry 
w ośrodkach ROSE dla nauczycieli z okolicznych szkół. W roku  kolejnym, po raz pierwszy 
zorganizowano Ogólnopolską Konferencję GeoGebry, która odbywa się corocznie we 
wrześniu w siedzibie SWPS w Warszawie. Idea z każdym rokiem się rozszerza, a przed-
stawiciele Ośrodków ROSE uczestniczą w konferencjach również w innych miejscach. 
W 2012 roku przy wsparciu Międzynarodowego Instytutu GeoGebry zorganizowano 
Konferencję Międzynarodową, natomiast od 2014 roku organizowane są Konferencje 
„East West Conference on Mathema  c Educa  on”. Jednak organizowane przez nas kon-
ferencje przeznaczone są nie tylko dla nauczycieli matematyki i entuzjastów GeoGebry, 
o czym świadczy cykl konferencji „Szkoła w dobie Internetu”. 

Konferencje Międzynarodowe

Międzynarodowa Konferencja GeoGebry – International GeoGebra Institute 
Conference 2012

Katarzyna Pobiega
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W terminie 21-23 września 2012 r., w siedzibie SWPS odbywała się Międzynarodowa 
Konferencja GeoGebry organizowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społeczną w War-
szawie, Warszawskie Centrum GeoGebry, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie ROSE, przy współudziale meryto-
rycznym i organizacyjnym Międzynarodowego Instytutu GeoGebry z Austrii. 

Konferencja miała na celu zwiększyć wiedzę oraz kompetencje uczestników w za-
kresie dydaktyki matematyki na różnych poziomach. Głównym celem Konferencji było 
stworzenie pla  ormy spotkań dla członków IGI i użytkowników GeoGebry, w tym na-
uczycieli wszystkich szczebli, pedagogów, naukowców i programistów z całego świa-
ta. Na Konferencji prelegenci znaleźli czas na interakcję z publicznością i zachęcali do 
dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk a także dyskutowali o skutecznych 
sposobach nauczania matematyki, które umożliwia GeoGebra.

W Konferencji wzięło udział około 80 pracowników uczelni wyższych, nauczycieli 
i edukatorów z ponad 15 krajów. Warto zwrócić uwagę na obecność na Konferencji twór-
cy GeoGebry Markusa Hohenwartera oraz przedstawicieli zespołu obecnie działającego 
na rzecz rozwoju i wspierania GeoGebry. Konferencja była połączona ze świętowaniem 
10-lecia GeoGebry – wolnego oprogramowania do nauczania matematyki. Wydarzenie 
odbywa się raz w roku w różnych częściach świata – po raz pierwszy w Polsce odbyło się 
w 2012 roku.

Konferencja została rozpoczęta przez prorektora SWPS prof. dr hab. Teresę Gardoc-
ką oraz głównego organizatora dr Katarzynę Winkowską-Nowak, prezes Warszawskiego 
Centrum GeoGebry. Następnie odbył się wykład plenarny, wygłoszony przez twórcę 
GeoGebry, dziekana wydziału dydaktyki matematyki Markusa Hohenwartera z Uniwer-
sytetu Johan Kepler w Linz Austria. W trakcie Konferencji odbywały się plenarne wykła-
dy, sesje równoległe o tematyce związanej z dydaktyką matematyki, a w szczególności 
wykorzystaniu TIK w nauczaniu matematyki na różnych poziomach, jak również warsz-
taty oraz sesja posterowa i pokazy komputerowe. Ciekawostką było przedstawienie 
przez uczniów z Włoch, wyróżnionych wieloma nagrodami w swoim kraju, projektów 
edukacyjnych z wykorzystaniem GeoGebry. Konferencja skończyła się 23.09 podsumo-
waniem.

Konferencja została objęta patronatem:
• Miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
• Czasopisma „Głos nauczycielski”
• Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
• Czasopisma „Matematyka w szkole”
• Wydawnictwa Ofi cyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro
• Portalu Perspektywy.pl
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Abstrakty wystąpień dostępne są na stronie: 
http://ggbconference2012.pbworks.com/w/page/56943631/abstracts

Zdjęcia z Konferencji można obejrzeć pod adresem: 
https://plus.google.com/photos/106359543131406324613/album-
s/5792189112919341009?banner=pwa

Program Konferencji

Dzień 1: 21.09.2012
9:00-10:00 Rejestracja

10:00-10:30 Aula 214 Uroczyste otwarcie Konferencji, organizatorzy, 
władze SWPS

10:30-11:30 Aula 214

Wykład plenarny:
10 lat darmowego oprogramowania do naucza-
nia matematyki 
Markus Hohenwarter – Johannes Kepler Univer-
sity, Austria

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 Sesje równoległe
Room S202 Room S203
GeoGebra i edukacja 
wczesnoszkolna i gimnazjum Analiza

13:30-14:30 Lunch

14:30-15:15 Aula 214

Wykład plenarny
Teaching process at the University of Economics 
supported by GeoGebra so  ware 
Renata Dudzińska-Baryła, Agata Gluzicka, Ewa 
Michalska – Department of Opera  ons Research, 
University of Economics, Katowice, Poland

15:15-16:45 Aula 214

Spotkanie międzynarodowego Instytutu GeoGe-
bry, przedstawicieli poszczególnych instytutów 
Chair: Zsolt Lavicza, Markus Hohenwarter, Balázs 
Koren

16:45-17:00 Podsumowanie dzień 1
18:00 Kolacja dla uczestników Konferencji
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Dzień 2: 22.09.2012 

9:00-10:30 Aula 214

Day overview
Keynote lecture:
GeoGebra Community

Zsolt Lavicza – University of Cambridge, United 
Kingdom 
Balázs Koren, Węgry, Instytut GeoGebry

10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Sesje równoległe
Room S202 Room S203
Przygotowanie materiałów 
edukacyjnych z wykorzystaniem 
GeoGebry

Zastosowania matematyki i GeoGebra

12:30-14:00 Lunch
14:00-15:30 Sesje równoległe cd.
Room S202 Room S203

Geometria i GeoGebra Wykorzystanie GeoGebry w zadaniach dotyczą-
cych eksperymentowania 

16:00-16:45 Aula 214

Wykład plenarny: 
Zaawansowane przykłady prac uczniów 
Federico Fabrizi, Pietro Pennestrì – Liceo Scien  -
fi co Isacco Newton, Italy

16:45-17:30 Aula 214 Conclusion and Summary of Day 2
18:00 Wycieczka – wspólne zwiedzanie Warszawy
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Dzień 3: 23.09.2012
9:00-9:30 Aula 214 Day overview
9:30-11:00 Warsztaty 
Room S202 Room S203

Mark Dabbs
GeoGebra’s Sequence Func  on 
and associated List Commands

Valentyna Pikalova
Discovering Steiner’s Theorem with GeoGebra

11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:30 Aula 214 Prezentacje komputerowe i sesja posterowa 

12:30-13:30
Podsumowanie Konferencji i zakończenie
Chairs: Zsolt Lavicza, Markus Hohenwarter, Balázs Koren

13:30-14:30 Lunch

Wybrane zdjęcia z Konferencji

Rozpoczęcie Konferencji. Wykład plenarny prof. Markus Hohenwarter, twórca GeoGebry, 
10 lat darmowego oprogramowania do nauczania matematyki
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Wykład plenarny prof. Markusa Hohenwartera, twórcy GeoGebry, Dziekana wydziału 
dydaktyki matematyki z Jojanes Kepler University Linz Austria – Nowe własności opro-
gramowania CAS

Uczestnicy Konferencji
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Prezentacje na wykładach plenarnych i sesjach równoległych oraz warsztatach umoż-
liwiały uczestnikom Konferencji zapoznanie się z dobrymi praktykami wykorzystania 
GeoGebry w nauczaniu matematyki

Organizatorzy: Teresa Gardocka, Katarzyna Winkowska-Nowak, Zsolt Lavicza, Markus 
Hohenwarter.
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U czestnicy przed budynkiem SWPS
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Plakat Konferencji
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East West Conference on Mathematics Education 2014

Daria Szalińska

Przekraczamy bariery – takie było hasło międzynarodowej konferencji „East West Con-
ference on Mathema  cs Educa  on”, która odbyła się w siedzibie Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej w Warszawie, w dniach 4-8 sierpnia. O jakiego rodzaju bariery cho-
dziło? Głównie o ograniczenia międzydziedzinowe w nauce oraz międzyprzedmiotowe 
w edukacji, ale również o trudności w kontaktach między nauczycielami i naukowcami, 
także w wymiarze międzynarodowym.

Głównym organizatorem Konferencji była Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 
a personalnie pani dr Katarzyna Winkowska-Nowak.
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W gronie organizatorów znaleźli się również: Warszawskie Centrum GeoGebry, Wy-
dział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja 
Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz Stowarzyszenie ROSE (Regio-
nalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych).

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych zajmujących się 
dziedzinami związanymi z szeroko pojętą edukacją oraz nauczyciele różnych poziomów 
edukacyjnych, którzy zainteresowani są wprowadzaniem innowacyjnych metod kształ-
cenia. Bardzo cennym aspektem Konferencji była możliwość wymiany poglądów i do-
świadczeń między tymi środowiskami.

Tematem Konferencji była przede wszystkim matematyka jako element bloku STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art, Mathema  cs). Omawiano również psycholo-
giczne aspekty kształcenia, rolę mul  mediów w kształceniu, znaczenie i sposoby indy-
widualizacji procesu kształcenia oraz aspekty kształcenia zdalnego.
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Wykład inauguracyjny Matematyka jako język matematyki wygłosił prof. Andrzej Nowak. 

Wykładowcami i prowadzącymi warsztaty byli przedstawiciele różnych krajów. Swoje 
wykłady wygłosili znakomici prelegenci:

• dr Reimund Albers (Niemcy), Finding a technical solu  on with GeoGebra,
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• Valentyna Pikalova (Ukraina), Mathema  cs and Art. Integra  on with GeoGebra,

• dr Przemysław Kajetanowicz (Polska), Przez szkolną matematykę z GeoGebrą,
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• dr Krzysztof Winnicki i Monika Matuszak (Polska), Szkoła przyjazna Open Source,

• prof. Istvan Lenart (Węgry), Wiele twarzy matematyki, Myślenie matematyczne 
w szkole,
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• dr Anna Rybak (Polska), Myślenie matematyczne w szkole.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach prowa-
dzonych przez nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych. Były to następujące warsztaty:

• dr Reimund Albers, Dynamic demonstra  ons with GeoGebra in technics and physics,
• Teresa Zielińska, ABC GeoGebry,
• dr Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, Działania na macierzach i wektorach oraz ich za-

stosowania,
• Anna Skorupa, Daria Szalińska, Przykłady wykorzystania GeoGebry jako łącznika 

matematyki i sztuki,
• dr Joanna Rzepecka, Widok CAS oraz Widok Grafi ki w GeoGebrze – przykładowe 

zastosowania w nauczaniu matematyki w szkole ponadgimnazjalnej,
• Anna Kucharzewska, Nauka mnożenia,
• dr Krzysztof Winnicki, Praktyczne warsztaty dotyczące pracy w chmurze Google 

dla nauczycieli,
• Agata Matuszczak, Wykorzystanie TIK i Internetu do pracy z uczniem z dysleksją 

i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bardzo interesującym wydarzeniem była dyskusja panelowa Nauczanie w różnych kul-
turach i językach, w której wzięli udział nauczyciele z różnych krajów. Mówiono o spe-
cyfi ce edukacji w poszczególnych krajach, szukano podobieństw i omawiano różnice.
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Spektakularnym punktem programu Konferencji był pokaz Mr. Science SHOW w wy-
konaniu Glenna Govertsena (USA), emerytowanego nauczyciela fi zyki. W swoim uni-
kalnym widowisku Mr. G. wykorzystał lasery, muzykę, światłowody, dym oraz wiele 
innych akcesoriów, aby udowodnić, zwłaszcza najmłodszym uczestnikom pokazu, że 
można się uczyć nie tylko z książek i na wykładach.
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Podczas trwania Konferencji działała aktywnie Przestrzeń Interakcji: miejsce w którym 
uczestnicy mogli podzielić się swoimi innowacyjnymi pomysłami i porozmawiać o nich oraz 
wziąć udział w warsztatach orgiami i obejrzeć piękne modele wykonane w tej technice.

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że cele Konferencji zostały zrealizowane. Udało 
mi się przekroczyć wiele barier i dzięki temu nawiązać wiele cennych znajomości, wy-
mienić poglądy, podzielić się wiedzą i nauczyć się wielu nowych rzeczy. To bezcenne do-
świadczenia. Każdy uczestnik z Konferencji wywoził inne wrażenia i inne doświadczenia, 
ale wszystkie pozytywne i cenne.
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Plakat Konferencji
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Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/ewcome2014/photos_stream

Filmy z Konferencji dostępne na stronie: 
https://vimeo.com/103004419 oraz https://vimeo.com/105569413

Strona Konferencji: https://sites.g oogle.com/site/1157222/home
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Konferencje Ogólnopolskie

Ogólnopolskie Konferencje GeoGebry

Edyta Pobiega, Daria Szalińska, Katarzyna Pobiega
Zdjęcia: Piotr Pobiega

I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Dnia 18 września 2010 r. w siedzibie SWPS przy ulicy Chodakowskiej 19/31 w Warszawie 
odbyła się I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Inicjatorem Konferencji było Warszaw-
skie Centrum GeoGebry.

Organizatorami Konferencji byli:
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
• Warszawskie Centrum GeoGebry
• Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji (SPIK),
• Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• Stowarzyszenie Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych ROSE

Adresatami Konferencji byli nauczyciele matematyki na wszystkich poziomach edu-
kacyjnych, dyrektorzy szkół, pracownicy i studenci uczelni wyższych kierunków na-
uczycielskich oraz wszyscy zainteresowani wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
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Patronat honorowy nad Konferencją objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Fundacja 
Orange.

Na Konferencję przybyło w sumie ok. 200 uczestników, gościli m.in. przedstawiciele Kura-
torium Mazowieckiego, Pani Jadwiga Czartoryska – prezes Fundacji Orange, Pani Barbara 
Dyluś – przedstawiciel Microso   Poland, a także goście zagraniczni: Profesor Maria Dwo-
rzecka z George Maison Uniwersity USA, Pani Valentyna Pikalova z Scovoroda Kharkiv 
Na  onal Pedagogical University, Kharkiv Ukraina i Pan Is tvan Lenart z Węgier.
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Wręczono Dyplomy uznania dla osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w poprawę 
jakości polskiej edukacji, a w szczególności za popularyzację oprogramowania edukacyj-
nego GeoGebra. Dyplomy otrzymali: Pani Edyta Pobiega, Pan Jerzy Mil, Fundacja Orange 
(na ręce prezes Pani Prezes Jadwigi Czartoryskiej) oraz członkowie Stowarzyszenia ROSE 
– Eksperci GeoGebry.
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W ramach spotkania przeprowadzono wykłady dotyczące edukacji w dobie interne-
tu i możliwości zastosowania GeoGebry (program typu open source, wspomagający 
nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych, dzięki wizualizacji i komputerowemu 
wspomaganiu obliczeń) jako narzędzia pomocniczego podczas lekcji.

Wykłady prowadzili: Pan Profesor dr hab. Andrzej Nowak – Innowacja edukacyjna 
zmianą społeczną oraz Pani Doktor Katarzyna Winkowska-Nowak – Geometria + Alge-
bra = GeoGebra.
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Odbyły się także trzy sesje plenarne poświęcone zagadnieniu e-learningu w szkole oraz 
wykłady dotyczące wykorzystania GeoGebry w szkole średniej oraz na uczelni wyższej. 
Wykłady dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzili: Pani Edyta Pobiega Wy-
korzystanie różnych narzędzi GeoGebry na przykładzie wykresu funkcji liniowej, Pani 
Monika Niemczyk Przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole 
ponadgimnazjalnej oraz Pan Jerzy Mil GeoGebra i 3D.

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   312SWPS_1_sklad_DRUK.indd   312 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Działania sieci ROSE

313

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   313SWPS_1_sklad_DRUK.indd   313 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

314

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   314SWPS_1_sklad_DRUK.indd   314 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Działania sieci ROSE

315

 

Wykłady dla pracowników szkół wyższych wygłosili: Pan dr Tomasz Karolak Koła i okrę-
gi w różnych metrykach na płaszczyźnie, Pan dr Robert Skiba CAS i GeoGebra, Pan dr 
Krzysztof Leśniak Funkcje dwóch zmiennych, Pani dr Anna Rybak GeoGebra w przygo-
towaniu studentów do nauczania matematyki.

Na zakończenie odbyły się sesje plenarne. Pan Krzysztof Winnicki przedstawił Do-
świadczenia z wykorzystania e-learningu w szkole oraz Pani Joanna Osio – GeoGebra 
i e-learning. Pani Doktor Katarzyna Winkowska-Nowak wygłosiła wykład GeoGebra – 
perspektywa międzynarodowa.
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Praktyczne możliwości wykorzystania GeoGebry uczestnicy poznali na prowadzonych 
równolegle, na czterech poziomach edukacyjnych, sesjach tematycznych. Sesje tema-
tyczne prowadzone były pod kierunkiem Ekspertów i Trenerów GeoGebry certyfi ko-
wanych przez Międzynarodowy Instytut GeoGebry: Panią Bożenę Szymanowicz, Panią 
Joannę Osio, Panią Edytę Purczyńską, Panią Hannę Zimniak, Panią Annę Szwancyber, 
Panią Teresę Zielińską, Panią Mirelę Robakowską i Pana Krzysztofa Winnickiego.
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W przerwach uczestnicy Konferencji mogli się zapoznać z wykorzystaniem tablicy mul  me-
dialnej na lekcjach matematyki z GeoGebrą. Prezentacje prowadziła pani Hanna Zimniak.

Po zakończeniu części związanej z GeoGebrą, Pani Małgorzata Ohme z Psychologicz-
nego Centrum Wspierania Rozwoju Młodzieży przedstawiła przybyłym nauczycielom 
ofertę SWPS skierowaną do młodzieży.
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Materiały konferencyjne w rozszerzonej wersji wraz z przykładami wykorzystania Geo-
Gebry na różnych poziomach edukacji pojawiły się w książce GeoGebra – wprowadzanie 
innowacji edukacyjnej, która ukazała nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK w Toru-
niu w 2011 roku.

Udział w Konferencji był bezpłatny.

Po Konferencji rozpoczęły się kursy e-learnigowe z GeoGebry. Z oferty kursów skorzy-
stała duża część uczestników.

Strona internetowa Konferencji: 
https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2010/
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Plakat Konferencji
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II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

W dniu 17 września 2011 odbyła się w siedzibie SWPS II Ogólnopolska Konferencja 
GeoGebry. Uczestników przybyłych z różnych stron Polski (ponad 200 osób) oraz gości 
zagranicznych z Niemiec, Węgier i Ukrainy powitała Prezes Warszawskiego Centrum 
GeoGebry dr Katarzyna Winkowska-Nowak. 

Prof. dr hab. Andrzej Nowak (UW, SWPS) wygłosił wykład Modele umysłowe w poznaniu 
świata – rozwój przez wizualizacje komputerowe.
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Dr Reimund Alberts (Instytut CeVis, Uniwersytet w Bremie) wygłosił wykład Wizualizacja 
i eksperymenty w matematyce. Wykład był tłumaczony na język polski.
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Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem gości zagranicznych (Valen  na Pikalova, 
Istvan Lenart, Reimund Alberts): Jak technologie informacyjne i komputer wykorzystywa-
ne są w edukacji matematycznej w innych krajach?

Po przerwie uczestnicy podzielili się na trzy grupy i udali do wskazanych sal na równo-
ległe sesje tematyczne. 

Sesję GeoGebra w Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzili: Teresa Zielińska, 
Anna Szwancyber, Joanna Osio, Edyta Purczyńska, Jerzy Mil. 
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Przykładowe zadania realizowane przez uczestników tych warsztatów
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Sesję GeoGebra w Szkole Ponadgimnazjalnej prowadziły tak, jak na poprzedniej Konfe-
rencji Edyta Pobiega i Monika Niemczyk. Do grona prowadzących dołączyły nowe osoby 
– aktywni absolwenci kursów GeoGebry: Małgorzata Zbińkowska, Mirosław Gil, Lucyna 
Wątroba. Materiały przygotowała również Grażyna Wielec.
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Sesja GeoGebra na Uczelni Wyższej odbyła się pod kierunkiem dr. Roberta Skiby (WMiI 
UMK Toruń). Referaty wygłosili:

• Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, Dr Renata Dudzińska-Baryła, Mgr Agata Glu-
zicka, Dr Ewa Michalska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zastosowanie 
programu GeoGebra do rozwiązywania problemów zarządzania czasem projektu

• Marzena Płachciok, Magdalena Kucio, Matematykę można zobaczyć? – zastoso-
wanie GeoGebry w praktyce szkolnej

• Dr Krzysztof Leśniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Analiza ilustrowana – przy-
datna na każdym poziomie

• Dr Joanna Rzepecka, Dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik (Centrum Nauczania Ma-
tematyki i Fizyki Politechnika Łódzka), Porównanie możliwości różnych pakietów 
matematycznych wspomagających nauczanie matematyki na uczelni technicznej 
– na przykładzie GeoGebry, Maximy i Matlaba

Po przerwie odbyła się kolejna sesja plenarna. Zespół pracowników naukowych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w składzie: Prof. dr hab. Donata Kopańska-
-Bródka, Dr Renata Dudzińska-Baryła, Mgr Agata Gluzicka, Dr Ewa Michalska przedsta-
wił wykład połączony z prezentacją na temat GeoGebra jako narzędzie wspomagania 
dydaktyki przedmiotów ilościowych na studiach ekonomicznych.
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Zespół tłumaczy: Edyta Pobiega, Jerzy Mil, Przemysław Kajetanowicz przedstawił naj-
nowsze informacje o nowej wersji GeoGebry – GeoGebrze 4.0.

Na zakończenie Konferencji Dr Katarzyna Winkowska-Nowak opowiedziała o popularyzacji 
GeoGebry w Polsce i Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS oraz podsumowała trzy 
lata jego istnienia. Wręczyła również pamiątkowe dyplomy popularyzatorom GeoGebry – 
dr. Robertowi Skibie (UMK w Toruniu), dr. Przemysławowi Kajetanowiczowi (Politechnika 
Wrocławska), Urszuli Borucińskiej i Ewie Ślubowskiej (Koszalin) oraz gościom zagranicznym.
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Strona internetowa Konferencji: 
https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2011/
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III Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Dnia 22 września 2012 r. odbyła się kolejna Konferencja. Uczestniczyło w niej około 130 
osób. Miała ona odmienny charakter niż poprzednie konferencje z dwóch powodów. Rów-
nolegle odbywała się w terminie 21-23 września 2012 r. w siedzibie SWPS Międzynaro-
dowa Konferencja GeoGebry organizowana przez Międzynarodowy Instytut GeoGebry. 

Ponadto była to okazja do wspólnego świętowanie 10-lecia GeoGebry z udziałem twór-
cy oprogramowania i kierownika projektu GeoGebra – Markusa Hohenwartera. Praca-
mi biura Konferencji kierowała po raz pierwszy Katarzyna Pobiega.
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Po powitaniu uczestników przez dr Katarzynę Winkowską-Nowak nastąpiło przedsta-
wienie aktywnych członków społeczności użytkowników GeoGebry, którzy populary-
zują oprogramowanie w Polsce. Z rąk Markusa Hohenwartera pamiątkowe dyplomy 
otrzymali: Janusz Bis, Mirosław Gil, Janina Konieczna, Joanna Leszek, Elżbieta Marzyc-
ka, Agata Matuszczak, Jerzy Mil, Monika Niemczyk, Joanna Osio, Katarzyna Pobiega, 
Edyta Pobiega, Piotr Pobiega, Edyta Purczyńska, Anna Skorupa, Daria Szalińska, Anna 
Szwancyber, Bożena Szymanowicz, Grażyna Śleszyńska, Jolanta Tarajkowska, Małgo-
rzata Zbińkowska, Teresa Zielińska, Agata Zabłocka-Bursa.
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Następnie przedstawiciele wydawnictwa OE Pazdro wraz z przedstawicielami autorów 
podręczników i zbiorów zadań do matematyki używanych powszechnie w szkołach po-
nadgimnazjalnych odebrali Certyfi kat potwierdzający współpracę wydawnictwa z pro-
jektem GeoGebry, czyli wykorzystanie oprogramowania w publikacjach wydawnictwa.
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Rozpoczęła się najatrakcyjniejsza część Konferencji – wystąpienie Markusa Hohenwartera.

Podkreślił on w swoim wystąpieniu jak w ciągu 10 lat rozwijało się oprogramowanie i sku-
piało coraz większą liczbę użytkowników.

Omówione zostały również nowości dostępne od wersji GeoGebry 4.
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Po przerwie rozpoczęły się równoległe sesje tematyczne: GeoGebra w Szkole Podsta-
wowej, GeoGebra w Gimnazjum, GeoGebra w Szkole Ponadgimnazjalnej, GeoGebra dla 
Początkujących (warsztat).

Sesję GeoGebra w Szkole Podstawowej poprowadzili Anna Skorupa i Janusz Bis – nowi 
współpracownicy Warszawskiego Centrum GeoGebry.

Przykładowe zadania realizowane na tych warsztatach
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Sesję GeoGebra w Gimnazjum na początku poprowadzili dr Anna Rybak (UMB) i Istvan 
Lenart (Węgry).
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W dalszej części prowadzącymi byli: Anna Szwancyber, Joanna Osio, Teresa Zielińska, 
Jerzy Mil.
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Przykładowe zadania
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Sesję GeoGebra w Szkole Ponadgimnazjalnej poprowadziły Edyta Pobiega i Małgorzata 
Zbińkowska oraz nowe współpracowniczki Warszawskiego Centrum GeoGebry: Joanna 
Leszek, Daria Szalińska, Janina Konieczna i Agata Matuszczak.

Tematyka sesji:
• Jak znaleźć czwarty wierzchołek równoległoboku? – Edyta Pobiega
• Kilka poleceń dotyczących tekstów w GeoGebrze – Edyta Pobiega
• Kształtowanie pojęcia pochodnej funkcji w punkcie – Małgorzata Zbińkowska
• Monotoniczność a pochodna – Małgorzata Zbińkowska
• Elementy trygonometrii w szkole ponadgimnazjalnej – Joanna Leszek
• Animacje – przekrój prostopadłościanu – Agata Matuszczak
• Przydatny trik – obiekty poza polem widzenia – Agata Matuszczak
• Urozmaicanie prezentacji – kolory dynamiczne – Agata Matuszczak
• Wizualizacja grafi czna rozwiązań zadań z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej – 

Janina Konieczna
• Animowane ilustracje zadań tekstowych – Daria Szalińska
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Sesję GeoGebra dla Początkujących poprowadziła Bożena Szymanowicz we współpracy 
z Hanna Zimniak i Krzysztofem Winnickim. Omówione zostały podstawowe możliwo-
ści programu. Następnie uczestnicy warsztatów ćwiczyli wykorzystanie podstawowych 
narzędzi GeoGebry na prostych przykładach. Z założenia warsztaty te były skierowane 
do osób, które wcześniej nie miały do czynienia z programem.
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Konferencję zakończyła wspólna sesja plenarna w języku angielskim z uczestnikami kon-
ferencji międzynarodowej – „Examples of Advanced Student Work with GeoGebra Fede-
rico Fabrizi”, Pietro Pennestrì – Liceo Scien  fi co Isacco Newton, Włochy.

Strona internetowa Konferencji: 
https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2012/
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IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry była wyjątkowa, bo dwudniowa. Obyła się 
w dniach 21-22 września 2013, jak co roku w Warszawie, w siedzibie Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej. Głównym celem Konferencji była popularyzacja GeoGebry – ogólno-
dostępnego, bezpłatnego oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki oraz 
badania zależności matematycznych – wśród nauczycieli matematyki i fi zyki różnych po-
ziomów nauczania. Ale nie tylko. Była to okazja do spotkania i integracji społeczności 
użytkowników GeoGebry z całej Polski, wymiany doświadczeń na temat wykorzystania 
programu w pracy dydaktycznej oraz zaprezentowania własnych apletów z dziedziny 
wizualizacji pojęć matematycznych i przeprowadzania dowodów. W Konferencji uczest-
niczyło ponad 220 osób, w tym goście z USA, Niemiec, Węgier i Ukrainy. Pracami biura 
Konferencji kierowała Katarzyna Pobiega.

Tradycyjnie Konferencję otworzyła dr Katarzyna Winkowska-Nowak, prezes War-
szawskiego Centrum GeoGebry oraz prezes Stowarzyszenia ROSE. Uczestników powi-
tała prof. Teresa Gardocka – przedstawiciel uczelni.
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Następnie wykład plenarny, Zastosowanie matematyki do nauk społecznych wygłosił 
prof. Andrzej Nowak. 

Pierwszą część zakończyła Edyta Pobiega prezentacją na temat książki GeoGebra. Inno-
wacja edukacyjna – kontynuacja, której jest jednym z redaktorów i autorów. Książka ta 
jest najnowszą publikacją dotyczącą GeoGebry w języku polskim, powstałą z inicjatywy 
i pod redakcją dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Edyty Pobiegi oraz dr. Roberta Ski-
by. Autorzy, czynni nauczyciele różnych typów szkół, od szkoły podstawowej do wyż-
szych uczelni, przedstawili w niej wiele własnych, praktycznych zastosowań GeoGebry 
w edukacji. Nie zabrakło w niej również rozdziałów dotyczących technicznych aspek-
tów programu.
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Po przerwie, nauczyciele mogli porozmawiać oraz zapo-
znać się z ofertą wydawnictw edukacyjnych, odbyły się 
sesje równoległe: Zastosowanie modeli matematycznych 
do nauk społecznych, Zastosowania GeoGebry w szkole 
ponadgimnazjalnej, Zastosowania GeoGebry w gimna-
zjum i szkole podstawowej oraz Zastosowania GeoGebry 
w nauczaniu fi zyki. Ta ostatnia sesja była konferencyjną 
nowością. Pierwszy raz do udziału w Konferencji zapro-
szono nauczycieli fi zyki, oddzielną sesję tematyczną i war-
sztaty poprowadził dla nich dr Przemysław Kajetanowicz 
z Politechniki Wrocławskiej. 

Podczas sesji dla nauczycieli matematyki wystąpili 
głównie autorzy książki GeoGebra. Innowacja eduka-
cyjna – kontynuacja, prezentując przykłady w niej opi-
sane oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, 

dotyczącym zastosowania GeoGebry w praktyce szkolnej. Bardzo interesujące dla na-
uczycieli było wystąpienie dr Anny Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku Metodyka 
wykorzystania programu GeoGebra w szkole ponadgimnazjalnej. Prelegentka zapre-
zentowała koncepcję kompleksowego wykorzystania programu GeoGebra w kształ-
ceniu matematycznym na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, w której główny nacisk 
położono na aktywną i twórczą postawę ucznia.
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Część wykładową i sesyjną zakończyły dwa niezmiernie ciekawe wykłady panelowe wy-
głoszone przez gości zagranicznych. Pierwszy z nich Wizualizacja, eksperymenty i iteracje 
w matematyce wygłosił dr Reimund Alberts z Uniwersytetu w Bremie, a drugi Wiele 
twarzy matematyki – Istvan Lenart z Uniwersytetu w Budapeszcie.

Prawdziwym ukoronowaniem pierwszego dnia Konferencji był pokaz Mr. Science Show 
przeprowadzony przez Glenna Govertsena, emerytowanego nauczyciela fi zyki w Sen  nel 
High School w stanie Montana, w USA. W swoim pokazie Mr. G. wykorzystał muzykę, lasery, 
światłowody, dym i wiele innych elementów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć mnóstwo 
efektowych i ekscytujących doświadczeń, dotyczących między innymi fal świetlnych, dźwię-
ku, elektrostatyki, I zasady dynamiki Newtona, prawa Bernoulli’ego. Wspaniała zabawa po-
łączona ze sporą dawką wiedzy – to urzekło wszystkich. 

Drugi dzień Konferencji rozpoczęły warsztaty prowadzone przez trenerów i eksper-
tów Warszawskiego Centrum GeoGebry oraz jego współpracowników. Celem warszta-
tów było tworzenie przez uczestników apletów na różnym poziomie zaawansowania, 
ilustrujących wybrane zagadnienia matematyczne i fi zyczne. W oparciu o wykonane 
według instrukcji aplety nauczyciele będą mogli tworzyć samodzielnie interaktywne 
pomoce dydaktyczne. Warsztaty były okazją do dzielenia się własnymi doświadczenia-
mi z wykorzystania GeoGebry oraz opowiedzenia o korzyściach płynących z zastoso-
wania programu w edukacji.

Następnie na głównej sali konferencyjnej dr Katarzyna Winkowska-Nowak ogłosiła 
wyniki konkursu w kategoriach: Animacja w GeoGebrze, Ilustracja twierdzenia matema-
tycznego, Zastosowanie matematyki, Sztuka i ekspresja matematyczna, Eksperymento-
wanie z GeoGebrą. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy oraz mieli możliwość 
zaprezentowania swoich apletów.
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Na zakończenie Edyta Pobiega przedstawiła nowe funkcje GeoGebry 4.4 – najnow-
szej, będącej jeszcze w fazie testowej wersji programu. Konferencję uroczyście zakoń-
czyła dr Katarzyna Winkowska-Nowak, dziękując wszystkim uczestnikom i prelegen-
tom za aktywny udział i wkład w popularyzację GeoGebry.

Podsumowując, można uznać IV Ogólnopolską Konferencję GeoGebry za bardzo ważne i 
potrzebne wydarzenie w edukacji. Wszechobecność komputerów, nowoczesnych techno-
logii, a przede wszystkim inny sposób myślenia młodych ludzi i zdobywania przez nich wie-
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dzy zmusza nauczycieli do pozyskiwania nowych, innowacyjnych technik dydaktycznych. 
Konferencja była spotkaniem praktyków, ludzi zaangażowanych, pragnących rozwijać i po-
głębiać swoją wiedzę, a także dzielić się swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczenia 
innych. Nic więc dziwnego, że najczęściej używanym pożegnaniem było: „Do zobaczenia 
za rok”.

Strona internetowa Konferencji: 
https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2013/
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V Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

V Ogólnopolska Konferencja GeoGebry odbyła się 20 września 2014 roku w siedzibie 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Głównym organizatorem Konfe-
rencji było Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS oraz Fundacja Akademickie 
Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie ROSE. Głównym celem Konferencji była popu-
laryzacja GeoGebry – ogólnodostępnego, bezpłatnego oprogramowania do nauczania 
i uczenia się matematyki oraz badania zależności matematycznych – wśród nauczy-
cieli matematyki i fi zyki różnych poziomów nauczania. Ale nie tylko. Była to okazja do 
spotkania i integracji społeczności użytkowników GeoGebry z całej Polski, wymiany 
doświadczeń na temat wykorzystania programu w pracy dydaktycznej oraz zaprezen-
towania własnych apletów z dziedziny wizualizacji pojęć matematycznych i przeprowa-
dzania dowodów. Tradycyjnie pracami biura Konferencji kierowała Katarzyna Pobiega.
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Tradycją jest również, że coroczną Konferencję GeoGebry otwiera pani dr Katarzyna 
Winkowska-Nowak, prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry i Stowarzyszenia ROSE. 
Nie inaczej było w tym roku. Z właściwą jej serdecznością, pani doktor powitała uczest-
ników Konferencji (około 150 osób), przybliżyła cele i przebieg tegorocznego spotkania.

Wykład inauguracyjny GeoGebra w przygotowaniu do egzaminów wygłosiła pani dr 
Anna Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku.

Egzaminy zewnętrzne odbywające się na zakończenie poszczególnych etapów edu-
kacyjnych są ważnym elementem procesu kształcenia. Ich wyniki odgrywają dużą rolę 
w procesie rekrutacji do szkoły programowo wyższej, więc nauczyciele poświęcają dużo 
czasu i uwagi jak najlepszemu przygotowaniu do nich uczniów. Często też nauczyciele 
obawiają się, że prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera zabierze im czas, który 
mogliby wykorzystać do ćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. 
Przecież podczas egzaminów nie można używać komputerów, czy więc ma sens ich uży-
wanie w procesie przygotowania do egzaminów?

Podczas wystąpienia zaprezentowana została koncepcja wykorzystania programu 
GeoGebra w procesie przygotowania do egzaminu maturalnego, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na wspieranie kształcenia umiejętności prowadzenia rozumowań, która 
to umiejętność jest podczas egzaminu maturalnego sprawdzana.
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Następnie pani Edyta Pobiega zaprezentowała najnow-
szą publikację dotyczącą GeoGebry w języku polskim 
Matematyka z GeoGebrą, której jest jedną z redakto-
rów i autorów. Książka ta powstała z inicjatywy i pod re-
dakcją pani dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak oraz pana 
dr. Roberta Skiby. Autorzy Matematyki z GeoGebrą to 
nauczyciele matematyki na różnych poziomach kształ-
cenia szkolnego. W publikacji dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem dotyczącym korzystania z programu 
GeoGebra w nauczaniu matematyki, podają m.in. przy-
kłady wykorzystywania apletów do pracy z uczniami, 
poszukiwania własności, zależności między wielkościami 
oraz stawiania hipotez. W książce przedstawiono spo-
soby wykorzystania programu GeoGebra do wizualizacji 
rozwiązań zadań z arkuszy egzaminacyjnych na różnych 

etapach kształcenia. Dwa rozdziały publikacji mają charakter metodyczny i prezentują 
zastosowanie programu do samodzielnej pracy ucznia oraz nauczania wyprzedzającego. 
Nie zabrakło też opisu aspektów technicznych programu, np. poleceń, skryptów, list 
oraz pracy z programem GeoGebra na urządzeniach mobilnych. Obecni na Konferencji 
autorzy książki opowiedzieli krótko czego dotyczą rozdziały przez nich napisane.
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Po przewie, podczas której nauczyciele mogli porozmawiać oraz zapoznać się z ofer-
tą wydawnictw edukacyjnych, odbyły się dwie sesje równoległe: dla nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjów GeoGebra w przygotowaniu do egzaminu w gimnazjum, 
prowadzona przez panią dr Annę Rybak oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
i dla nauczycieli fi zyki Rachunek różniczkowy z GeoGebrą w garści, prowadzona przez 
pana dr. Przemysława Kajetanowicza z Politechniki Wrocławskiej.

Podczas wystąpienia dr Anny Rybak zaprezentowana została koncepcja wykorzy-
stania programu GeoGebra w procesie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, ze 
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zwróceniem szczególnej uwagi na wspieranie kształcenia umiejętności prowadzenia 
rozumowań. Omówione zostały wybrane z arkuszy egzaminacyjnych zadania z zakresu 
geometrii, których rozwiązywanie wspiera program GeoGebra. Zaprezentowane zosta-
ły konstrukcje, które należy wykonać podczas rozwiązywania tych zadań, ale najwięcej 
uwagi poświęcono pracy badawczej ucznia prowadzonej podczas rozwiązywania zadań 
i konstruowaniu wiedzy na podstawie rezultatów tej pracy. Kilka słów poświecono też 
wykorzystaniu programu w kształceniu matematycznym w szkole podstawowej.

Następną częścią Konferencji były warsztaty prowadzone przez trenerów Warszaw-
skiego Centrum GeoGebry oraz jego współpracowników. Celem warsztatów było two-
rzenie przez uczestników apletów na różnym poziomie zaawansowania, ilustrujących 
wybrane zagadnienia matematyczne i fi zyczne. Warsztat GeoGebra dla poczatkujących 
prowadzony przez panie: Renatę Węglińską, Edytę Pobiegę i Katarzynę Pobiegę adre-
sowany był do uczestników, którzy przybyli na Konferencję po raz pierwszy i dopiero 
zaczynają swą przygodę z GeoGebrą.
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Warsztaty dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadziły 
panie: Anna Szwancyber, Joanna Osio, Edyta Purczyńska, Anna Skorupa i Teresa Zielińska.

Tematem warsztatów dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych 
przez panie: Darię Szalińską, Joannę Leszek i Janinę Konieczną oraz pana Mirosława 
Gila, było Przygotowanie do matury z GeoGebrą. Podczas tych warsztatów uczestniczy 
tworzyli aplety ilustrujące wybrane zadania maturalne.
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Warsztat GeoGebra dla zaawansowanych – wybrane zagadnienia prowadzony przez 
panie: Małgorzatę Zbińkowską i Agatę Matuszczak oraz pana Jerzego Mila przeznaczo-
ne były dla wieloletnich, doświadczonych użytkowników GeoGebry.

Wzorem poprzedniego roku warsztaty dla nauczycieli fi zyki poprowadził pan dr Prze-
mysław Kajetanowicz. W oparciu o wykonane podczas warsztatów aplety nauczyciele 
będą mogli tworzyć samodzielnie interaktywne pomoce dydaktyczne. Warsztaty były 
okazją do dzielenia się własnymi doświadczeniami z wykorzystania GeoGebry oraz 
opowiedzenia o korzyściach płynących z zastosowania programu w edukacji.
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Przedostatnim punktem programu Konferencji było podsumowanie Konkursu GeoGe-
bry. W głównej sali konferencyjnej przewodnicząca jury, pani Anna Szwancyber ogło-
siła wyniki konkursu w kategoriach: Animacja w GeoGebrze, Ilustracja twierdzenia 
matematycznego, Zastosowanie matematyki, Sztuka i ekspresja matematyczna, Eks-
perymentowanie z GeoGebrą. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy, nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO oraz mieli możliwość 
zaprezentowania swoich apletów.

Na zakończenie Konferencji pani Edyta Pobiega ogłosiła niezwykłą nowinę: właśnie tego 
dnia weszła do powszechnego użytku długo wyczekiwana wersja 5.04 GeoGebry z wido-
kiem 3D. Nowe możliwości programu omówił krótko pan Jerzy Mil.
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Podsumowując, można uznać V Konferencję GeoGebry za bardzo cenne i potrzebne 
wydarzenie w środowisku edukacyjnym. Wielu nauczycieli uczestniczyło w Konferencji 
po raz kolejny – to najlepszy dowód uznania dla jej poziomu i wartości. Spotkaliśmy się 
już po raz piąty – nawiązujemy nowe znajomości, podtrzymujemy stare, stajemy się 
grupą przyjaciół – pasjonatów, którym leży na sercu dobra edukacja naszych uczniów.
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Strona internetowa Konferencji: 
https://sites.google.com/site/konferencjageogebry2014/
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Plakat Konferencji
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Konkursy GeoGebry dla nauczycieli

Katarzyna Pobiega

Począwszy od 2011 roku, z okazji Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry organizowane 
są Konkursy GeoGebry dla nauczycieli. Głównym celem Konkursów GeoGebry jest upo-
wszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji przez nauczycieli matema-
tyki i innych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania. Konkursy GeoGebry są 
także okazją do zaprezentowania wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry 
oraz do zachęcenia nauczycieli do zapoznania się i eksperymentowania z programem.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę konkursową (konstrukcję) 
w programie GeoGebra na jeden z tematów konkursowych. Konstrukcja konkursowa 
musi być oryginalną, autorską pracą Uczestnika. Tematy konkursowe obejmują nastę-
pujące zagadnienia:

1. Animacja w GeoGebrze: temat obejmuje wszelkie konstrukcje – nie tylko z za-
kresu matematyki – wykorzystujące animację. 

2. Ilustracja twierdzenia matematycznego: konstrukcja może przedstawiać grafi cz-
ną ilustrację dowolnego twierdzenia matematycznego. 

3. Zastosowania matematyki: konstrukcje w tym temacie powinny odnosić się do 
różnorodnych zastosowań matematyki w innych dziedzinach nauki i nauczania 
(np. przedmioty ścisłe i przyrodnicze, sztuka, ekonomia, nauki społeczne), a tak-
że w życiu codziennym. 

4. Sztuka i ekspresja artystyczna: tu oceniane będą dowolne formy ekspresji arty-
stycznej wykonane w programie GeoGebra. 

5. Eksperymentowanie z GeoGebrą: w tym temacie zachęcamy do eksperymen-
towania z GeoGebrą jako oprogramowaniem do wizualizacji i grafi ki kompute-
rowej oraz do realizowania wszelkich własnych pomysłów i projektów, które 
wykraczają poza zaproponowane wcześniej tematy. 

Wszystkie prace konkursowe zamieszczane są na stronie http://www.geogebratube.org/ 
Autorzy wyróżnionych prac mają możliwość zaprezentowania swoich konstrukcji pod-
czas ogólnopolskich konferencji. Wyniki konkursu ogłaszane są podczas Ogólnopolskich 
Konferencji GeoGebry oraz na stronie internetowej www.geogebra.pl 
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Konferencje Szkoła w dobie Internetu

Krzysztof Winnicki

„Szkoła w dobie I nternetu” to cykl konferencji, jakie Stowarzyszenie ROSE współorganizuje 
od 2009 roku wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Konferencje te nie posiadają 
charakteru cyklicznego, ale ich wspólną cechą jest to, że kierowane są nie tylko do nauczy-
cieli przedmiotów, ale przede wszystkim do dyrektorów szkół, którzy często – z uwagi na 
pełnione obowiązki – nie są na bieżąco z trendami i nowościami w dziedzinie technologii 
oraz możliwościami wykorzystania nowoczesnych technik w nauczaniu.

Szkoła w dobie Internetu – 2009

Pierwsza Konferencja odbyła się 19 września 2009 r. w siedzibie SWPS w Warszawie. Jej 
temat przewodni brzmiał: Edukacja w dobie Internetu. Co nauki społeczne mogą ofe-
rować edukacji?. Sympozjum zostało zorganizowane przez SWPS, Instytut Społecznej 
Psychologii Internetu i Komunikacji (SPIK), inicjatorami Konferencji byli dr Katarzyna 
Winkowska-Nowak oraz prof. Andrzej Nowak. 

Przedsięwzięcie wsparło Warszawskie Centrum GeoGebry jak również Stowarzyszenie 
ROSE. Podczas Konferencji poruszane były tematy dotyczące społecznego aspektu in-
ternetu wykorzystywanego w edukacji. Dr Krzysztof Krejtz (SWPS) wygłosił wykład Jak 
społeczne aspekty Internetu mogą być wykorzystane w edukacji?
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W ramach Konferencji odbyły się warsztaty psychologiczne dotyczące problemu bez-
radności oraz metod postępowania z trudnymi dziećmi (które poprowadziły dr Sylwia 
Bedyńska oraz dr Izabela Krejtz), a także warsztaty technologiczne poświęcone bezpłat-
nemu oprogramowaniu Moodle, do kształcenia za pośrednictwem internetu w szkole 
(poprowadził je Krzysztof Winnicki) i dynamicznemu, darmowemu oprogramowaniu do 
nauczania matematyki GeoGebra (poprowadziła dr Katarzyna Winkowska-Nowak oraz 
Edyta Pobiega).

Kolejnym punktem programu były prezentacje dotyczące zastosowania nauk społecz-
nych w interakcjach człowiek-komputer oraz oceny użyteczności stron www i oprogra-
mowania komputerowego, przygotowane przez absolwentów SPIK SWPS.

Podczas Konferencji odbyła się także prezentacja książki Szkoła w dobie Internetu pod 
redakcją prof. Andrzeja Nowaka, dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak oraz Ludmiły Ry-
cielskiej. Artykuły oraz badania opisane w tej publikacji uzupełniły tematykę podejmo-
waną przez prelegentów. 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem dyrektorów i nauczycieli, co z ko-
lei przełożyło się na znakomitą frekwencję i to zarówno podczas wykładów, jak i części 
praktycznej. Jest to dowodem na to, że zagadnienie wykorzystania internetu do celów 
edukacyjnych jest bardzo istotne dla dydaktyków.
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Szkoła w dobie Internetu – 2011

Po raz drugi, konferencja „Szkoła w dobie Internetu” odbyła się jako blok tematyczny kon-
ferencji „Problemy i wyzwania współczesnej szkoły” (była to V konferencja dla nauczycieli 
liceów organizowana przez SWPS). Spotkanie odbyło się 19 listopada 2011 r. w siedzi-
bie głównej SWPS, gości na początku Konferencji przywitała dr Katarzyna Winkowska-
-Nowak. Tym razem Konferencja skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z nowy-
mi technologiami w kontekście edukacji oraz problemami dojrzewania, z jakimi borykają 
się młodzi ludzie. Podobnie jak poprzednim razem, Konferencję zorganizowała Szkoła Wyż-
sza Psychologii Społecznej, Psychologia Nowych Technologii oraz Stowarzyszenie ROSE.

Program Konferencji obejmował dwa bloki tematyczne technologiczny oraz psycholo-
giczny:

• Szkoła w dobie internetu – nowe wyzwania szkoły w dobie coraz bardziej ewolu-
ujących mediów elektronicznych,

• Ogólny – młodzież wobec współczesnych mediów, zaburzenia seksualne, agresja.

Członkowie Stowarzyszenia ROSE zaangażowani w Konferencję, zajęli się wykładami oraz 
warsztatami związanymi z tematyką technologiczną. W trakcie Konferencji odbyły się prak-
tyczne warsztaty technologiczne z pracy na pla  ormie Moodle zarówno od strony ucznia, 
jak i nauczyciela prowadzącego. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach w sposób prak-
tyczny przećwiczyli pracę na kursie, tworzenie kursów oraz podstawy dodawania i two-
rzenia materiałów dydaktycznych na pla  ormie e-learningowej. Warsztaty poprowadzili 
członkowie ROSE: Bożena Szymanowicz, Joanna Osio, Piotr Pobiega, Krzysztof Winnicki.

Wykłady, jakie towarzyszyły części technologicznej, były następujące:
• Dokąd zmierza edukacja w dobie Internetu? – dr Urszula Strawińska PNT, Szkoła 

Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa,
• Funkcja Internetu z punktu widzenia dyrektora. Narzędzia ICT możliwe do zasto-

sowania w zarządzaniu szkołą – Piotr Pobiega, II LO w Ostrowcu Świętokrzyskim,
• Z klasy do e-klasy – praktyka nowoczesnego nauczania. Praktyczne wskazówki 

i rozwiązania w zakresie utworzenia w szkole e-klasy. Możliwości i charakterystyka 
nowej pla  ormy Moodle 2.1 – Krzysztof Winnicki, Gimnazjum nr 56 w Poznaniu.

W trakcie Konferencji, zaprezentowane zostały także przykłady dobrej praktyki:
• Moodle w praktyce: Zastosowanie pla  ormy Moodle w nauczaniu języka obcego. 

Pokaz praktycznego rozwiązania zastosowania pla  ormy Moodle w szkole języko-
wej – Anna Karpa, Express English School w Warszawie,

• Wykorzystanie pla  ormy Moodle w nauczaniu przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych – Bożena Szymanowicz, Joanna Osio, Gimnazjum im. Macieja 
Rataja w Żmigrodzie.
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Szkoła w dobie Internetu – 2014

Trzecie spotkanie dyrektorów i nauczycieli w ramach konferencji „Szkoła w dobie Interne-
tu” odbyło się 25 października 2014 roku w siedzibie głównej Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie. Konferencja zorganizowana została przez Fundację AKCES, Sto-
warzyszenie ROSE oraz we współpracy z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Podczas Konferencji skoncentrowaliśmy się na warsztatach praktycznych i zagad-
nieniach związanych z nowymi technologiami w kontekście edukacji oraz organizacji 
pracy zarówno z punktu widzenia nauczyciela, jak i dyrektora szkoły.

Kierując się suges  ami, jakie otrzymaliśmy podczas naszych licznych spotkań z na-
uczycielami przygotowaliśmy program Konferencji obejmujący bloki tematyczne dla 
dyrektorów i nauczycieli, takie jak:

• Szkoła w dobie Internetu – nowe wyzwania szkoły w dobie coraz bardziej ewolu-
ujących mediów elektronicznych (pla  ormy e-learningowe, chmury edukacyjne, 
narzędzia Web 2.0),

• Oczekiwania wobec szkół wyższych dla kadry kierowniczej oświaty w aspekcie 
potrzeb edukacyjnych współczesnej szkoły.

W trakcie Konferencji, pokazaliśmy także w sposób praktyczny, jak niewielkimi nakładami 
fi nansowymi możemy sprawić, że szkoła postrzegana będzie jako placówka nowoczesna 
oraz myśląca perspektywicznie, kształtująca wśród uczniów umiejętności niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania w rzeczywistości XXI wieku.

Prelekcję i wykłady oraz warsztaty praktyczne poprowadzili najlepsi specjaliści z SWPS 
w dziedzinie psychologii oraz nauczyciele praktycy, którzy stosują w swojej pracy nowo-
czesne narzędzia IT.

Dr Katarzyna Winkowska-Nowak wygłosiła wykład inauguracyjny Wprowadzanie 
innowacji edukacyjnej, następnie dr inż. Krzysztof Winnicki wykład Edukacja przyjazna 
open source.

Warsztaty podzielone zostały na część dla dyrektorów i nauczycieli. Warsztaty dla dy-
rektorów objęły takie zagadnienia jak:

• Nowoczesne zarządzanie – chmura edukacyjna Google w pracy Dyrektora szkoły 
– dr inż. Krzysztof Winnicki, Teresa Zielińska,

• Zarządzanie przez motywowanie – elementy psychologii w zarządzaniu placówką 
oświatową – Joanna Trochimczuk, SWPS Training,

• Zdobywanie funduszy dla szkoleń – panel dyskusyjny – moderator: dr Katarzyna 
Winkowska-Nowak.
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Warsztaty dla nauczycieli obejmowały następującą tematykę:
• Chmura edukacyjna Google w pracy nauczyciela – Mirela Robakowska i Małgo-

rzata Baron-Galewska,
• Linux w edukacji – warsztaty praktyczne z pracy w systemie Linux – Michał Woź-

niak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania),
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej ucznia – Google SketchUp (grafi ka 3D) – dr inż. 

Krzysztof Winnicki,
• Learning Apps w pracy nauczyciela – Mirela Robakowska,
• Wykorzystanie pla  ormy edukacyjnej Moodle jako narzędzia wspierania i indy-

widualizacji procesu nauczania – panel dyskusyjny z udziałem uczestników Kon-
ferencji oraz członków ROSE.
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Konferencja MathPAD Toruń 2009

Teresa Zielińska

Konferencja MathPAD odbyłą się w dniach 17-21 sierpnia 2009 roku w Toruniu, na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Organizatorem był Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, Wydział Ma-
tematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy.

Konferencja w 2009 roku była już ósmą konferencją z kolei, a szóstą organizowaną na wy-
dziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Każda z konferencji 
MathPAD miała swój specyfi czny charakter i tematykę, jednak wszystkie łączyła wspólna 
idea – zastosowanie technologii komputerowej w nauczaniu matematyki. Przedstawicie-
le Warszawskiego Centrum GeoGebry (WCG) zaprezentowali na tej Konferencji wyko-
rzystanie i możliwości programu GeoGebra w nauczaniu matematyki. Doktor Katarzyna 
Winkowska-Nowak, prezes WCG wygłosiła wykład Geometria + Algebra = GeoGebra. 
Wykonała także na gorąco dynamiczne aplety, demonstrując ich zastosowanie w geo-
metrii i algebrze. Oprócz wykładu, na Konferencji zostały przeprowadzone przez dr Ka-
tarzynę Winkowską-Nowak i Teresę Zielińską warsztaty Podstawy GeoGebry. Warsztaty, 
do których materiały przygotowały Edyta Pobiega i Teresa Zielińska odbywały się przez 
trzy dni po dwie godziny i obejmowały tematykę:

• GeoGebra – szybki start
• Suma górna i dolna (całka oznaczona)
• Wykres funkcji liniowej
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• Eksportowanie obrazu do schowka i wklejanie do dokumentu tekstowego 
• Tworzenie dynamicznej karty pracy (strona html)
• Tworzenie własnych narzędzi
• Narzędzie Kwadrat i spirala Fibonacciego
• Wzajemne położenie prostej i okręgu, warunkowe wyświetlanie tekstów.

W 2010 roku dr Katarzyna Winkowska-Nowak po raz kolejny wzięła udział w konferencji 
MathPAD. Wygłosiła wykład Gdzie jest matematyka? GeoGebra jako narzędzie do wizu-
alizacji, a także przeprowadziła warsztaty Z GeoGebrą przez matematykę. 
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Głównym celem Warszawskiego Centrum GeoGebry jest wprowadzenie Ge oGebry do 
polskich szkół i uczelni, stąd pomysł propagowania go na konferencji toruńskiej, która 
nastawiona jest na pokazanie jak nauczyciel lub wykładowca uniwersytecki może sto-
sować takie narzędzia w swojej pracy, nauczyć go ich stosowania, pomóc w wyborze 
narzędzi technologicznych oraz przybliżyć nowe technologie.
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Konferencja Nowoczesne nauczanie w szkole

Katarzyna Pobiega

W dniu 20 listopada 2010 r. w siedzibie SWPS w War-
szawie odbyła się konferencja dla nauczycieli pt. 
„Nowoczesne nauczanie w szkole”. Było to już kolej-
ne tego typu spotkanie adresowane do pracowni-
ków szkół ponadgimnazjalnych. Konferencja została 
objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji 
Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Program Konferencji składał się z dwóch mo-
dułów: wykładów Nowe wyzwania szkoły w dobie 
Internetu oraz warsztatów i prezentacji E-learning.

Wykład inauguracyjny dotyczący zastosowania programu GeoGebra w szkole (GeoGebra 
– modelowe oprogramowanie edukacyjne doby Internetu) zaprezentowała dr Katarzyna 
Winkowska-Nowak, pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 
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Następnie, wykład Pla  orma e-learningowa Moodle okiem praktyka przedstawił Krzysz-
tof Winnicki z Gimnazjum nr 56 z Poznania.

Kolejną częścią Konferencji były warsztaty prowadzone przez nauczycieli-pra ktyków 
współpracujących ze Stowarzyszeniem ROSE: Bożenę Szymanowicz, Joannę Osio, Edytę 
Purczyńską, Krzysztofa Winnickiego i Piotra Pobiegę.
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Innowacyjny Nauczyciel Matematyki

Teresa Zielińska

Dnia 24 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie odbyła się kon-
ferencja matematyczna „Innowacyjny Nauczyciel Matematyki” skierowana do mate-
matyków Miasta i Gminy Pleszew. 

Celem Konferencji było pokazanie innowacyjnego podejścia nauczycieli do nauczania 
tego trudnego przedmiotu, jakim jest matematyka oraz współpraca szkół, która ma 
pozytywny wpływ na jakość kształcenia. 

Szkoła miała zaszczyt gościć docenta doktora Przemysława Kajetanowicza – pracow-
nika naukowego Katedry Informatyki i Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec 
zaprezentował program GeoGebra w kontekście wykorzystania go w codziennej pracy 
na lekcjach matematyki. Pokazał, jak za pomocą tego narzędzia można sprowokować 
ucznia do myślenia, rozwiązywania problemów matematycznych oraz podejmowania 
decyzji typu: co się bardziej opłaca, jaką fi rmę wybrać, po jakim czasie zwrócą się koszty 
związane z założeniem własnej działalności gospodarczej itp. Przemysław Kajetanowicz 
przedstawił jak rozwijać u uczniów giętkość w myśleniu, zwracając przy tym uwagę na 
twórcze podejście do matematycznego problemu.
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Patronat nad Konferencją objęli: SWPS, Warszawskie Centrum GeoGebry, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Pleszew, Stowarzyszenie ROSE, Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-
-Spo łeczne AKCES.
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Konferencje Lokalne

I Konferencja GeoGebry w Kowalewie

Teresa Zielińska

W dniach 30 i 31 maja 2009 roku w Gimnazjum w Kowalewie odbyła się I Konferencja 
GeoGebry. Jak się okazało, była to pierwsza konferencja GeoGebry w Polsce i na świe-
cie. Ośrodek w Kowalewie zapoczątkował organizowanie lokalnych konferencji Geo-
Gebry i ROSE w kraju. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia społeczności lokalnej oraz 
Pani prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry – Katarzyny Winkowskiej-Nowak, jak 
również ośrodków ROSE w kraju. 

Celem Konferencji było zaprezentowanie programu GeoGebra i zachęcenie nauczy-
cieli do korzystania z niego na lekcjach matematyki.

Konferencję otworzyli: dyrektor szkoły – Pan Paweł Jakubowski oraz Pani dr Katarzyna 
Winkowska-Nowak, która wygłosiła wykład na temat Historia ROSE i wprowadzenie 
GeoGebry w Polsce, na którym przedstawiła genezę powstania ROSE, jego współpracę 
z SWPS oraz dokonania ROSE, a także możliwości programu GeoGebra do wykorzysty-
wania w procesie edukacyjnym w szkole. 
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Po wykładzie, uczniowie Gimnazjum w Kowalewie przedstawili przybyłym na Konferencję 
swoje projekty wykonane z wykorzystaniem programu GeoGebra:

• Mateusz Chojecki – Prędkość średnia samochodu
• Julia Kubiak – Czy kwadratowy obrus zakryje okrągły stół?
• Maciej Mazurek – Objętość ostrosłupa
• Natalia Nowacka – Objętość prostopadłościanu
• Mikołaj Robakowski – Od czego zależy energia potencjalna ciężkości?
• Kornel Zieliński – Objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego

Następnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli rejonu kaliskiego, Wykorzystanie programu 
GeoGebry w nauczaniu matematyki prowadzone przez:

• Monikę Niemczyk – ROSE Chrzanów
• Joannę Osio – ROSE Żmigród
• Edytę Pobiegę – ROSE Ostrowiec Świętokrzyski
• Mirelę Robakowską – ROSE Kowalew
• Bożenę Szymanowicz – ROSE Żmigród
• Witolda Tomaszewskiego – ROSE Nysa
• Krzysztof Winnicki – ROSE Poznań
• Teresę Zielińską – ROSE Kowalew 
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W przerwach między warsztatami organizatorzy Konferencji serwowali ciasto, kawę 
oraz obiad.
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Po południu, gości Konferencji czekała niespodzianka – zwiedzanie Zespołu Pałacowo-
-Parkowego w Dobrzycy, po którym oprowadził nas pan Kazimierz Balcer – emerytowany 
nauczyciel Gimnazjum w Kowalewie oraz kustosz muzeum.
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Drugi dzień Konferencji rozpoczął się warsztatami Wykorzystanie Programu GeoGebra 
w nauczaniu matematyki, a zakończył seminarium i podsumowaniem Konferencji, do-
konanym przez dr Katarzynę Winkowską-Nowak.
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Anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników dowiodły, że Konferencja była bardzo 
dobrze zorganizowana, panowała na niej miła i życzliwa atmosfera. Nauczyciele również 
zostali bardzo wysoko ocenieni przez prowadzących za umiejętności, dyscyplinę pracy 
i wysoką kulturę.
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Swoją obecnością na Konferencji zaszczycili goście:
• 32 nauczycieli rejonu kaliskiego
• dyrektorzy szkół pleszewskich
• Agnieszka Rorot-Baran – doradca metodyczny matematyki powiatu pleszewskiego
• Ks. Prałat Wiesław Kondratowicz – proboszcz parafi i w Kowalewie
• Olgierd Wajsnis – przewodniczący Rady Miasta w Pleszewie
• Janina Bandosz – sołtys wsi Kowalew
• Jolanta Korzeniewska – radna Miasta i Gminy Pleszew
• Dariusz Dryjański – radny Miasta i Gminy Pleszew
• Kazimierz Balcer – kustosz muzeum w Dobrzycy
• Anna Hudzińska – prezes Kali skiego Towarzystwa Dyslektycznego
• Iwona Kaczor – przewodnicząca Rady Rodziców przy szkole w Kowalewie

Patronat nad Konferencją objęli: 
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 
• Warszawskie Centrum GeoGebry 
• Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew – Marian Adamek 
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Lokalna Konferencja GeoGebry w Żmigrodzie

Joanna Osio

W dniach 29-30 maj 2010 r. w  Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie odbyła się 
Lokalna Konferencja GeoGebry.

Prowadzący:
• dr Katarzyna Winkowska-Nowak – SWPS, Prezes Warszawskiego Centrum Geo-

Gebry, Prezes Stowarzyszenia ROSE,

Certyfi kowani eksperci GeoGebry, przedstawiciele ośrodków ROSE:
• Anna Szwancyber (ROSE Jaworzno), 
• Mirela Robakowska (ROSE Kowalew), 
• Teresa Zielińska (ROSE Kowalew), 
• Hanna Zimniak (ROSE Poznań), 
• Krzysztof Winnicki (ROSE Poznań), 
• Edyta Purczyńska (ROSE Żnin), 
• Bożena Szymanowicz (ROSE Żmigród), 
• Joanna Osio (ROSE Żmigród).
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Głównym celem Konferencji było zaznajomienie nauczycieli matematyki i przedmio-
tów ścisłych powiatu trzebnickiego z programem GeoGebra i jego możliwościami. Do-
datkowo podczas Konferencji prowadzący podzielili się z uczestnikami własnymi do-
świadczeniami wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela, m.in, 
pracowni mobilnej i pla  ormy e-learningowej Moodle. 

Skrócony program Konferencji:

29.05.2010

1. Wykład dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak, podczas którego przybliżyła uczestni-
kom program GeoGebra oraz możliwości wykorzystania go w pracy z uczniem, 
a w dalszej części genezę oraz zakres działalności ośrodków ROSE.

2. Wystąpienia uczniów, w czasie których zaprezentowali swoje prace wykonane w pro-
gramie GeoGebra w ramach koła matematycznego oraz projektów edukacyjnych.

3. Warsztaty Wykorzystanie programu GeoGebra w nauczaniu, prowadzone przez 
certyfi kowanych ekspertów GeoGebry, przedstawicieli ośrodków ROSE.
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30.05.2010

1. Warsztaty Wykorzystanie programu GeoGebra w nauczaniu cd.
2. E-szkoła, wykorzystanie pla  ormy e-learningowej w pracy z uczniem – Krzysztof 

Winnicki, Bożena Szymanowicz, Joanna Osio. 
3. Podsumowanie Konferencji. 
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Główni organizatorzy Konferencji: dyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie 
– Katarzyna Lech, wicedyrektor Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie – Aleksan-
dra Nogała, nauczycielki: Bożena Szymanowicz, Joanna Osio (Rose Żmigród).

Zaproszeni goście: Robert Adach – Starosta Powiatu Trzebnickiego, Robert Lewandowski 
– Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród, Dariusz Skiba – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Żmi-
gród, Janina Pastwik – kierownik Referatu Oświaty Miasta i Gminy Żmigród, nauczyciele 
matematyki i przedmiotów ścisłych powiatu trzebnickiego.

Patronat: SWPS, Warszawskie Centrum GeoGebry, Starosta Powiatu Trzebnickiego – Ro-
bert Adach, Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród – Robert Lewandowski, Stowarzyszenie 
ROSE.
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Warsztaty GeoGebry w Ostrowcu Świętokrzyskim

Edyta Pobiega

Warsztaty dla nauczycieli matematyki Szkolne zastosowania oprogramowania eduka-
cyjnego GeoGebra odbyły się w LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzy-
skim w dniu 23 listopada 2010. Prowadziła je Edyta Pobiega.

Uczestniczyło w nich 14 nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów z tere-
nu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
1. Symetralna odcinka
2. Okrąg opisany na trójkącie
3. Okrąg wpisany w trójkąt
4. Symetria osiowa trójkąta
5. Symetria dowolnego obrazka
6. Symetria środkowa w układzie współrzędnych
7. Wykres funkcji liniowej – suwaki
8. Wykres funkcji kwadratowej
9. Wzajemne położenie prostej i okręgu – warunkowe wyświetlanie tekstu
10. Nierówność trójkąta – konstrukcja trójkąta z trzech odcinków
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Uczestnicy chętnie wykonywali ćwiczenia w pracowni komputerowej, a  większość z nich 
podjęła wstępne postanowienie włączenie GeoGebry do własnego warsztatu pracy 
w klasie.
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Lokalna Konferencja GeoGebry w Jaworznie

Anna Szwancyber

Lokalna Konferencja GeoGebry – Jaworznicka Konferencja GeoGebry – odbyła się 4 grud-
nia 2010 roku z inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak – prezes Warszawskiego 
Centrum GeoGebry, która jest także Trenerem Międzynarodowego Instytutu GeoGebry 
oraz Anny Szwancyber – Trenera GeoGebry i koordynatora ośrodka ROSE w Jaworznie. 
Konferencja odbyła się w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Prowadzący: 
• dr Katarzyna Winkowska-Nowak – prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry, 

Trener Międzynarodowego Instytutu GeoGebry, Prezes Stowarzyszenia ROSE,
• Monika Niemczyk – koordynator ośrodka ROSE w Chrzanowie, Trener GeoGebry, 
• Teresa Zielińska – koordynator ośrodka ROSE w Kowalewie, Trener GeoGebry, 
• Anna Szwancyber – koordynator ośrodka ROSE w Jaworznie, Trener GeoGebry, 
• Jerzy Mil – Trener GeoGebry. 
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Celem Konferencji było zapoznanie z darmowym programem do wspomagania naucza-
nia matematyki oraz pokazanie nauczycielom, jak łatwo można z niego korzystać. Dodat-
kowo uczestnicy zostali zapoznani z oprogramowaniem Linux Ubuntu. Dzięki współpracy 
naukowców i nauczycieli, technologia informacyjna w postaci GeoGebry coraz sprawniej 
wkraczała w życie uczniów jaworznickich szkół. Do udziału w wykładach oraz warszta-
tach zostali zaproszeni nauczyciele matematyki z terenu całego powiatu, a także goście 
specjalni. Konferencję rozpoczęła dr Katarzyna Winkowska-Nowak wykładem Geometria 
+ Algebra = GeoGebra, następnie Jerzy Mil przedstawił możliwości zastosowania Geo-
Gebry do ilustracji geometrii przestrzennej. Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty, 
równolegle dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (prowadzone przez Tere-
sę Zielińską oraz Annę Szwancyber) oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (pro-
wadzącymi byli Monika Niemczyk oraz Jerzy Mil). Miłym przerywnikiem była wycieczka 
dla wszystkich uczestników do Stadniny Koni Horss w Jaworznie-Ciężkowicach i wspólny 
obiad. Po obiedzie odbyła się kolejna część warsztatów. Przed podsumowaniem Maciej 
Bąk – starszy informatyk z Urzędu Miasta w Jaworznie – opowiedział krótko o możliwo-
ściach darmowego oprogramowania Linux, a uczestnicy otrzymali płyty CD zawierające 
wersję Ubuntu oraz materiały z Konferencji. Konferencję podsumowała i zakończyła Da-
nuta Mazur – doradca metodyczny matematyki w Jaworznie. 
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Zaproszeni goście: 
• Roman Dziedzic – dyrektor OKE Jaworzno,
• Zbigniew Mika – naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, 
• dyrektorzy jaworznickich szkół, 
• 44 jaworznickich nauczycieli matematyki, 
• pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, 
dr Ewa Michalska, mgr Agata Gluzicka.

Patronat: 
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 
• Warszawskie Centrum GeoGebry, 
• Prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert, 
• doradca metodyczny z matematyki – Danuta Mazur.
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Konferencja GeoGebry w Koszalinie

Urszula Borucińska

W dniu 28 maja 2011 roku w Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie, po raz pierwszy odbyła się 
Konferencja GeoGebry połączona z warsztatami dla nauczycieli Wykorzystanie programu 
GeoGebry w nauczaniu matematyki. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z różnych typów 
szkół z Koszalina i okolic. Patronat naukowy nad Konferencją objęła dr Katarzyna Winkowska-
-Nowak – matematyk, pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Pre-
zes Warszawskiego Centrum GeoGebry, Prezes Stowarzyszenia ROSE. Bezpośrednio współ-
pracuje z Markusem Hohenwarterem – twórcą i liderem projektu GeoGebra.

Na początku głos zabrała dr Katarzyna Winkowska-Nowak, wygłaszając wykład Historia 
programu i wprowadzenie GeoGebry w Polsce. Przedstawiła historię programu GeoGebra, 
a także możliwości jego wykorzystania w procesie edukacyjnym oraz istotę stowarzyszenia 
ROSE i współpracy z SWPS przy promowaniu GeoGebry w Polsce.

Po wykładzie odbyła się prezentacja apletów wykonanych w programie GeoGebra przez 
uczniów Gimnazjum nr 4 (Kacper Włodyka, Karol Rola, Adam Rombalski i Adrian Foremny).

Po tej prezentacji odbyły się warsztaty w dwóch grupach:
• I grupa – nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej
• II grupa – nauczyciele gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
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Zajęcia te poprowadziły panie: Ewa Ślubowska i Urszula Borucińska, nauczycielki matema-
tyki, które ukończyły kurs podstawowy i średniozaawansowany GeoGebry. Trzygodzinne 
zajęcia pokazały różne sposoby wykorzystania programu na lekcjach matematyki. Każdy 
uczestnik otrzymał materiały, które umożliwiały przećwiczenie w domu omawianych za-
gadnień i zachęcały do wzięcia udziału w profesjonalnych szkoleniach z GeoGebry.
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Na spotkaniu obecna była Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pani Bożena Sobkowiak, która bar-
dzo popiera takie inicjatywy i nowatorskie sposoby podejścia nauczyciela do edukacji.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, przy fi liżance kawy i dobrym cieście. 
Dodatkowo na spotkaniu obecna była przedstawicielka Ofi c yny Edukacyjnej * Krzysztof 
Pazdro, która przedstawiła zastosowanie GeoGebry w wydanym podręczniku.
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Lokalna Konferencja GeoGebry w Poznaniu

Edyta Purczyńska

W dniach 4-5 czerwca 2011 roku w Gimnazjum nr 56 w Poznaniu odbyła się Poznańska 
Konferencja GeoGebry. 

Konferencja została zainicjowana przez nauczycieli tegoż Gimnazjum, członków Stowa-
rzyszenia ROSE: Krzysztofa Winnickiego i Hannę Zimniak. 

Celem Konferencji było zapoznanie uczestników z darmowym oprogramowaniem Geo-
Gebra do wspomagania nauczania matematyki oraz pokazanie nauczycielom, jak łatwo 
można z niego korzystać. Konferencję skierowano przede wszystkim do poznańskich  na-
uczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych. Oprócz matematyków na spo-
tkanie przybyły inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w szkole. W Konferencji wzięło udział 36 nauczycieli. 

Konferencję otworzyła p. dr Katarzyna Winkowska-Nowak, SWPS, prezes Warszawskie-
go Centrum GeoGebry, wygłaszając wykład Geometria + Algebra = GeoGebra. W swoim 
wystąpieniu przedstawiła możliwości programu GeoGebra do wykorzystywania w proce-
sie edukacyjnym w szkole, a także nawiązała do działalności współpracy ROSE na niwie 
lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
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Uczestnicy Konferencji wzięli udział również w wykładzie p. Tomasza Gdala z Wydziału 
Matematyki i Informatyki UAM Czy Kartezjusz i Newton grali w gry trójwymiarowe. 

Następnie p. Rafał Brzychcy, Prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania wy-
głosił wykład Rola Wolnego i Otwartego Oprogramowania w kształtowaniu kompeten-
cji kluczowych uczniów. Uczestnicy zaznajomili się z edukacyjnymi zaletami stosowania 
wolnego otwartego oprogramowania, otwartego sprzętu oraz otwartych zasobów edu-
kacyjnych. Uczestnicy Konferencji wzięli również udział w 3 warsztatach szkoleniowych 
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nt. Wykorzystywania programu GeoGebry w nauczaniu matematyki prowadzonych pod 
kierunkiem Ekspertów i Trenerów GeoGebry certyfi kowanych przez Międzynarodowy 
Instytut GeoGebry, dla szkół podstawowych: Edyta Purczyńska (ROSE Żnin) i Hanna Zim-
niak (ROSE Poznań), dla gimnazjów: Joanna Osio i Bożena Szymanowicz (ROSE Żmigród) 
oraz dla szkół średnich: Teresa Zielińska i Mirela Robakowska (ROSE Kowalew). 

Gośćmi Konferencji byli:
• Iwona Kobyłka – Inspektor z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania,
• Irena Pyszyńska-Królak – zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania 

i Opieki – Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
• Kinga Podraza – Menedżer ds. PR fi rmy INEA,
• dr Edyta Juskowiak z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM,
• Andrzej Kunicki – przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum 56,
• przedstawiciele Rady Osiedla.

Patronat nad Konferencją sprawowali: Wydział Oświaty Miasta Poznania, Warszawskie 
Centrum GeoGebry przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział 
Matematyki i Informatyki UAM oraz Stowarzyszenie ROSE. 
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I Lokalna Konferencja GeoGebry w Kłodzku

Mirosław Gil

Dnia 1 października 2011 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Kłodzku 
odbyła się Lokalna Konferencja GeoGebry oraz warsztaty dla nauczycieli szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego, którą przygotował i poprowadził nauczy-
ciel matematyki Mirosław Gil.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej na podstawie wykładu 
prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka z II Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry. 

Po krótkim wykładzie Dlaczego GeoGebra? – nauczanie przez wizualizacje kompute-
rowe, uczestnicy Konferencji mieli możliwość zobaczenia, jak można korzystając z tablicy 
mul  medialnej dać uczniom szansę wchodzenia w interakcję z abstrakcyjnymi obiektami 
matematycznymi. 

Następnie zapoznano nauczycieli ze stronami www.geogebra.pl i www.geogebra.org, 
pokazano jak pobrać i uruchomić GeoGebrę oraz jakie kursy dla użytkowników tego pro-
gramu przygotowało Warszawskie Stowarzyszenie GeoGebry.
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GeoGebra – rewolucyjne, nowe narzędzie
budowania modeli umysłowych pojęć i procesów
matematycznych, umożliwiająca budowanie
modeli umysłowych abstrakcyjnych obiektów
i zależności w matematyce, umożliwia interakcję
z obiektami matematyki.
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Kolejny etap Konferencji stanowiły warsztaty w pracowni komputerowej.

Ponieważ były one skierowane do początkujących użytkowników, to w pierwszej kolej-
ności omówiono narzędzia i menu programu.

Nauczyciele rozpoczęli pracę z GeoGebrą. Pierwsze zadanie polegało na przedstawie-
niu interpretacji geometrycznej postaci kanonicznej funkcji kwadratowej. Aby ułatwi ć 
wykonanie zadania, uczestnicy obejrzeli gotowy plik przygotowany przez prowadzące-
go, otrzymali instrukcje postępowania i przystąpili do pracy.
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Drugim zadaniem było wykonanie pliku prezentującego ilustrację zadania: „wyznacz naj-
mniejszą i największą wartość funkcji w przedziale”.

Konferencja przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze, wszyscy biorący udział zgod-
nie stwierdzili, że tego typu warsztaty są bardzo przydatne w pracy i poprosili o zorga-
nizowanie kolejnego spotkania. 
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I Wojewódzka Konferencja GeoGebry w Lublinie

Joanna Leszek

I Wojewódzka Konferencja GeoGebry odbyła się 3 marca 2012 r. w Lubelskim Centrum 
Edukacji Zawodowej. Honorowym patronatem objęli ją: Marszałek Województwa Lu-
belskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Uczestniczyło w niej 60 nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych wszyst-
kich poziomów szkół województwa lubelskiego. 
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Miłym akcentem na rozpoczęcie Konferencji było odtworzenie pozdrowień Pani dr Kata-
rzyny Winkowskiej-Nowak – Prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry. Wykład wpro-
wadzający Geometria + Algebra = GeoGebra wygłosiła Pani Edyta Pobiega – zastępca 
Pani Prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry. 

Pierwszą część Konferencji zakończył pokaz sumobotów przygotowany przez uczniów 
LCEZ z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

W drugiej części Konferencji odbyły się warsztaty w pracowniach komputerowych, 
przeprowadzone przez certyfi kowanych instruktorów i ekspertów GeoGebry: p. Edytę 
Pobiegę, p. Małgorzatę Zbińkowską, p. Jerzego Mila oraz p. Bożennę Kukier. 
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Na zakończenie Konferencji wykład Trzeci wymiar GeoGebry i nie tylko wyg łosił p. Jerzy 
Mil, zaprezentowano prace wykonane w programie GeoGebra. 
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I Radomska Konferencja GeoGebry

Edyta Pobiega

I Radomska Konferencja GeoGebry odbyła się 20 października 2012 r. na Wydziale In-
formatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.

Konferencję objęli patronatem prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik Rektor Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz Bogusław Tundzios, 
Kierownik Wydziału w Radomiu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. 

Organizatorami byli dr Marek Wojtowicz – wykładowca Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu (Katedra Matematyki Wydziału Informatyki i Matema-
tyki) oraz mgr Grażyna Śleszyńska – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu.

Na Konferencji został zaprezentowany darmowy, ogólnodostępny program do na-
uczania matematyki GeoGebra.  Głównym celem Konferencji było pokazanie przykładów 
zastosowania tego nowoczesnego narzędzia do pracy z uczniem w klasie. Udział w Kon-
ferencji był bezpłatny. Ilość miejsc natomiast ograniczona była ilością stanowisk kompu-
terowych w pracowniach.

Udział w spotkaniu wzięli reprezentujący Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS 
w Warszawie trenerzy GeoGebry: Edyta Pobiega i Jerzy Mil. 
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Powitania uczestników i przedstawienie jej celu dokonali organizatorzy Konferencji. Na-
stępnie Edyta Pobiega wygłosiła wykład Geometria + Algebra = GeoGebra, a Jerzy Mil 
GeoGebra i 3D.
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Po przerwie rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, 
prowadzone przez Jerzego Mila oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, prowa-
dzone przez Edytę Pobiegę przy wsparciu technicznym Piotra Pobiegi, na temat Przykłady 
wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole. Dr Marek Wójtowicz z UTH 
poprowadził warsztaty dla Studentów Wydziału Informatyki i Matematyki UTH na tema-
ty: GeoGebra jako narzędzie wizualizacji wybranych zagadnień geometrii i algebry oraz 
Przekształcenia geometryczne 2D.
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II Wojewódzka Konferencja GeoGebry w Lublinie

Joanna Leszek

II Konferencja odbyła się 15 czerwca 2013 r., również pod patronatem: Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dzie-
kana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Wzięło w niej udział ponad 50 nauczycieli wszystkich typów szkół. W pierwszej części 
swoimi doświadczeniami z GeoGebrą dzielili się nauczyciele szkół Lublina i okolic. 

Później trenerzy GeoGebry: Bożena Kukier, Joanna Leszek, Małgorzata Zbińkowska i Je-
rzy Mil prowadzili warsztaty dla nauczycieli. Odbyły się warsztaty dla początkujących, 
warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 
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II Lokalna Konferencja GeoGebry w Kłodzku

Mirosław Gil

II Lokalna Konferencja GeoGebry odbyła się w dniu 8 lutego 2014 roku w I Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Chrobrego w Kłodzku. Spotkanie 
przygotowali i poprowadzili certyfi kowani eksperci i trenerzy GeoGebry: Daria Szaliń-
ska – dyplomowany nauczyciel matematyki i technologii informacyjnej w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim oraz Mirosław 
Gil – dyplomowany nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. B. Chrobrego w Kłodzku. 

Kłodzkie spotkanie uroczyście otworzyła pani Bożena Czak, Dyrektor I LO, która powi-
tała przybyłych nauczycieli i uczniów, w kilku zdaniach omówiła, czym zajmuje się Geo-
Gebra i jak ważna jest w nauczaniu matematyki.

W dalszej kolejności głos zabrała pani Daria Szalińska, która w swoim wystąpieniu 
przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące historii GeoGebry w Polsce, omówiła 
interfejs programu i skierowała zaproszenie do uczestnictwa nauczycieli w prowadzo-
nych przez ROSE kursach e-learningowych.
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Kolejnym punktem Konferencji była lekcja matematyki z tablicą mul  medialną oraz 
GeoGebrą, którą poprowadził Mirosław Gil. Na przykładzie zadań z planimetrii, ste-
reometrii i trygonometrii pokazał, jak można animować zjawiska matematyczne i jak 
pracować, aby uczeń miał większą szansę na zrozumienie matematyki.

 
Po zakończeniu lekcji odbyły się warsztaty w pracowni komputerowej, w trakcie któ-
rych uczestnicy rozwiązywali przygotowane zadania. 
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Aby ułatwić wykonanie apletów GG, jeden z prowadzących pokazywał, jak wykonywać 
kolejne kroki, a drugi pomagał w pokonywaniu trudności. Każdy z uczestników otrzy-
mał przygotowane instrukcje, według których wykonywał zadania.
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Konferencja przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. 

Wszyscy biorący udział zgodnie stwierdzili, że tego typu warsztaty są bardzo przydatne 
w pracy i zaproponowali zorganizowanie kolejnego spotkania, ponieważ praca nauczy-
ciela wymaga ciągłego dokształcania się i dbania o rozwój własnego warsztatu pracy.
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Udział w konferencji i w warsztatach był bezpłatny. 

Tematyka Konferencji:
GeoGebra – wprowadzenie do programu i podstawowe zastosowania

Materiały dla uczestników warsztatów Interaktywna matematyka
1. Wprowadzenie do GeoGebry
2. Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
3. Interfejs użytkownika
4. Narzędzia
5. Konstrukcje geometryczne. Pasek nawigacji etapów konstrukcji i protokół konstrukcji

a) Symetralna odcinka
b) Styczna do okręgu w punkcie leżącym na okręgu
c) Okrąg wpisany w trójkąt

6. Zastosowanie suwaków
a) Interpretacja współczynników prostej
b) Pole trójkąta – wizualizacja

7. Zastosowanie pól wyboru i warunkowej widoczności obiektów
a) Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych
b) Wzajemne położenie prostej i okręgu

8. Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów
a) Grafi czne rozwiązanie zadania z parametrem
b) Przybliżenie długości okręgu

9. Zadania dodatkowe do samodzielnego wykonania
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Zadanie 1.

Wykonaj aplet ilustrujący konstrukcję okręgu opisanego na trójkącie z zastosowaniem 
Paska nawigacji etapów konstrukcji, Protokołu konstrukcji i Punktów przerwania.

Zadanie 2.

Wykonaj aplet ilustrujący rozwiązanie zadania: Mamy 28 m bieżących siatki ogrodzenio-
wej. Chcemy ogrodzić prostokątny ogródek przylegający jednym z boków do ściany domu. 
Jakie powinny być wymiary ogródka, aby jego powierzchnia była największa? (W. Babiań-
ski, L. Chańko, D. Ponczek, MATeMAtyka 1 – podr ęcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, 
Nowa Era).

Zadanie 3.

Wykonaj aplet wizualizujący dziedzinę i zbiór wartości funkcji danej wzorem:

 

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   428SWPS_1_sklad_DRUK.indd   428 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Działania sieci ROSE

429

Konferencja GeoGebry w Tymbarku

Janina Konieczna

Konferencja GeoGebry pod tytułem „Jak z GeoGebrą można pokazać matematykę” odbyła 
się 27 lutego 2014 r. w Zespole szkół im. KEN w Tymbarku. 

Konferencja objęta była patronatem Stowarzyszenia ROSE, Warszawskiego Centrum 
GeoGebry oraz honorowym patronatem Jana Puchały – Starosty Limanowskiego. 

Konferencję przygotowała i poprowadziła Janina Konieczna, nauczycielka matematyki 
z Zespołu Szkól im. KEN w Tymbarku i składała się ona z dwóch części: wykład i warsztaty.

W Konferencji uczestniczyli nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu limanowskiego. Udział w Konferencji był bezpłatny.

Powitania uczestników Konferencji i przedstawienie jej celu dokonała pani mgr Jolanta 
Dunikowska Wszołek – dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
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Kolejnym punktem Konferencji był wykład wygłoszony przez Janinę Konieczną. W trak-
cie wykładu prowadząca przedstawiła prezentację wykonaną w programie GeoGebra, 
zawierającą krótką historię programu i jego celów. Następnie pokazała przykłady swo-
ich apletów, które ilustrują różne zagadnienia matematyczne oraz podzieliła się swoimi 
doświadczeniami w pracy z programem GeoGebra na lekcjach matematyki. 

W dalszej części wykładu, zaprezentowała w jaki sposób można wykorzystać w swojej 
pracy gotowe aplety zamieszczone na GeoGebraTube, GeoGebraWiki, gdzie szukać wskazó-
wek do nauki i obsługi programu oraz o kursach e-learningowych prowadzonych przez ROSE. 
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Po wykładzie odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Janinę Konieczną w pracow-
ni komputerowej. Uczestnicy otrzymali materiały, które zawierały bardzo szczegółowe 
instrukcje do wykonania apletów. Na podstawie materiałów i wskazówek prowadzącej 
nauczyciele samodzielnie wykonywali aplety w GeoGebrze, ilus trujące przykładowe 
zagadnienia z planimetrii i algebry.
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III Wojewódzka Konferencja GeoGebry w Lublinie

Joanna Leszek

III konferencja w dniu 5 kwietnia 2014 roku skupiła ok. 40 nauczycieli. Wykład inaugu-
racyjny na temat Zadania z parametrem – dlaczego GeoGebra  wygłosiła Joanna Leszek. 
Tradycją już stały się warsztaty dla nauczycieli, prowadzone przez Joannę Leszek i Elż-
bietę Marzycką, tym razem poświęcone konstrukcjom geometrycznym i animacjom. 
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II Konferencja ROSE i GeoGebry w Kowalewie

Teresa Zielińska

Już po raz drugi w Gimnazjum w Kowalewie odbyła się Konferencja ROSE i GeoGebry. 
Wydarzenie miało miejsce w dniach 24-25 maja 2014 roku.

Konferencja przebiegała pod hasłem: „Innowacyjny nauczyciel”, której głównym celem 
było pokazanie zastosowań różnych narzędzi informatycznych w nauczaniu przedmio-
towym oraz pokazanie innego podejścia nauczyciela do edukacji, a tym samym wypra-
cowanie innowacyjnych metod nauczania. 

Podczas Konferencji odbywały się wykłady i warsztaty na których zaprezentowano 
między innymi pracę w chmurze oraz wykorzystanie narzędzi Google w nauczaniu na róż-
nych przedmiotach. Przedstawiono możliwości aplikacji LearningApps do wykorzystania 
w edukacji na każdym poziomie nauczania, a także pokazano zastosowanie dynamicz-
nego programu GeoGebra, który wspomaga rozumowanie matematyczne i myślenie 
problemowe. Nie zabrakło również demonstracji innych programów służących innowa-
cyjnemu podejściu do edukacji, a mianowicie: Prezi, Movie Maker itd. 
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W ykłady prowadzili:
• dr Katarzyna Winkowska-Nowak
• dr Krzysztof Winnicki 
• mgr Agata Matuszczak
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Warsztaty prowadzili przedstawiciele różnych ośrodków ROSE w kraju:
• Agata Matuszczak
• Monika Niemczyk 
• Joanna Osio
• Edyta Purczyńska
• Mirela Robakowska
• Daria Szalińska 
• Anna Szwancyber
• Bożena Szymanowicz
• Krzysztof Winnicki
• Teresa Zielińska

Na Konferencji przedstawiono również przykłady dobrych praktyk od strony nauczycieli 
i uczniów. Nauczycielki: Jolanta Styś ze szkoły w Kotlinie oraz Renata Woś i Aurelia Walen-
dowska ze szkoły w Kowalewie zaprezentowały efekty szkoleń, które odbyły w ramach 
kursów ROSE (Regionalnego Ośrodka Szkoleń E-learningowych) i zastosowania zdobytych 
umiejętności w nauczaniu. 
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Natomiast uczniowie z Gimnazjum w Kowalewie: Krzysztof Bączkiewicz, Mikołaj Grze-
gorczyk, Aleksandra Matlak, Fa  ma Mościpan i Mateusz Ziętek pokazali aplety wyko-
nane przez siebie w programie GeoGebra. 

Aplety dotyczyły krzywych Beziera, modelu silnika, reszty z dzielenia oraz prawdopo-
dobieństwa zdarzeń losowych.
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Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura 
w Kaliszu, pan Aleksander Ziobro.

W przerwach, uczestnicy Konferencji mogli poczęstować się ciastem i obiadem.
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Starym zwyczajem, nie zabrakło w programie Konferencji punktu kulturalnego, a mia-
nowicie „Teatr Prawie Wielki” w którym występują rodzice, uczniowie i nauczyciele, 
wystawił sztukę pt. Pchła Szachrajka.

Wieczorną atrakcją były kiełbaski z grilla oraz występ naszego ucznia – Gwidona Wali-
szewskiego – uczestnika programu „Mam Talent”, który dał koncert a capella, ponie-
waż ze względu na straszną wichurę i burzę jaka się rozpętała, zabrakło prądu.
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Główni organizatorzy Konferencji: dyrektor ZSP w Kowalewie Elwira Łucka, wicedyrek-
tor ZSP w Kowalewie Aldona Jańczak oraz nauczycielki: Małgorzata Baron-Galewska, 
Renata Baron, Mirela Robakowska i Teresa Zielińska.
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3.10. Instytucje współpracujące

Wstęp

Do realizacji opisanych projektów niezbędne okazało się założenie kilku formalnych form 
współpracy. Powstanie Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningo-
wych) w 2008 roku spowodowało sformalizowanie działań nauczycieli współpracujących 
z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. W tym samym roku powstało Warszawskie Cen-
trum GeoGebry przy SWPS, którego celem jest upowszechnianie darmowego oprogra-
mowania GeoGebra wśród nauczycieli. Założenie w 2013 roku Fundacji Akademickie 
Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, która posiada działalność gospodarczą  umożli-
wiło rozszerzenie dotychczasowych działań. Z kolei Akademickie Centrum Innowacji Edu-
kacyjno-Społecznych AKCES (2014) pozwala na większe wykorzystanie potencjału uczelni 
we współpracy z nauczycielami. Wszystkie instytucje funkcjonują w dużej mierze dzięki 
społecznej pracy członków i osób współpracujących.

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

Katarzyna Pobiega

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES powstała 18 lipca 2013 
roku w Warszawie, z inicjatywy Fundatora dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak, która 
została jej Prezesem Zarządu oraz Edyty Pobiegi i Teresy Zielińskiej, późniejszych człon-
ków zarządu. W opracowaniu koncepcji uczestniczyli również: Piotr Pobiega, Katarzyna 
Pobiega i Agata Zabłocka-Bursa. Dwie ostatnie osoby zostały powołane na stanowi-
sko pełnomocnika zarządu Fundacji. Dnia 8.08.2013 r. Fundacja została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000 472962. W skład organu kontro-
lnego, czyli Rady Fundacji weszli: Anna Szwancyber, Bożena Szymanowicz, Edyta Pur-
czyńska i dr Robert Skiba. Misją Fundacji jest wspieranie innowacji edukacyjnych oraz 
społecznych. Fundacja realizuje tę misję przez współpracę ze światem akademickim, 
szkołami, nauczycielami oraz innymi organizacjami zainteresowanymi poprawą jakości 
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edukacji oraz życia społecznego. Fundacja powstała na bazie współpracy badaczy zwią-
zanych z Instytutem SPIK SWPS oraz z doświadczeń Stowarzyszenia ROSE (Regionalne 
Ośrodki Szkoleń E-learingowych) wykorzystując zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu 
badań społecznych, jak i edukacji ICT oraz praktykę społeczną i edukacyjną. Współpraca 
ta obejmuje realizację kolejnych zadań, między innymi realizacji grantów, organizację 
konferencji, przeprowadzanie badań oraz tworzenie publikacji.

Celem Fundacji jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie najnowszych zdo-
byczy nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:
• Integrację środowisk akademickich ze środowiskami związanymi z edukacją.
• Działania w obszarze nauki przez inicjowanie i prowadzenie badań oraz tworze-

nie analiz dotyczących zagadnień poprawy jakości edukacji.
• Tworzenie modelowych rozwiązań dotyczących poprawy jakości edukacji oraz 

integracji społecznej.
• Transfer wiedzy akademickiej do środowisk związanych z edukacją poprzez orga-

nizowanie seminariów, konferencji, warsztatów i działalność wydawniczą.
• Tworzenie i wdrażanie innowacji edukacyjnych i społecznych.
• Działania na rzecz podnoszenia umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej 
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• Wspieranie poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z roz-
wojem szkół.

• Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z zakre-
su dydaktyki i psychologii.

• Opracowywanie materiałów i narzędzi merytorycznych, metodycznych i dydak-
tycznych oraz rozwijanie bazy wiedzy dotyczących edukacji oraz repozytoriów. 

• Działania społeczne takie jak tworzenie i wspieranie sieci profesjonalistów, sieci 
innowatorów w edukacji i innych sieci społecznych służących poprawie jakości 
edukacji. 

• Promowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia sieci spo-
łecznych. 

• Rozwój więzi społecznych i gotowości do współpracy.
• Rozwijanie kultury informacyjnej w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnie-

niem ogólnodostępnego oprogramowania.
• Rozwijanie baz wiedzy dotyczących edukacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w następujących dziedzinach:
• wydawanie książek,
• działalność wydawnicza włącznie z publikowaniem oprogramowania,
• pozostała działalność wydawnicza, 
• badania rynku i opinii publicznej,
• działalność agencji reklamowych, 
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfi kowane, 
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
• działalność związana z produkcją fi lmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
• sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 
• sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
• przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hos  ng) i podobna 

działalność, 
• działalność portali internetowych, 
• stosunki międzyludzkie (public rela  ons) i komunikacja,
• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania, 
• dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-

nych, 
• działalność związana z tłumaczeniami, 
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskla-

syfi kowana, 
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• pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfi kowana, 

• działalność wspomagająca edukację, 
• artystyczna i literacka działalność twórcza, 
• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

Cele Fundacji realizowane są przez:
• Organizację szkoleń „Przezwyciężanie nierówności w dostępnie do nowoczesnej 

edukacji z wykorzystaniem ośrodków ROSE”, w partnerstwie z Fundacją Orange
• Organizację szkoleń „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w na-

uczaniu przedmiotowym”
• Uczestnictwo w projekcie „Innowacyjne Lekcje Historii”
• Organizację Międzynarodowych Konferencji:

 – „East West Conference on Mathema  c Educa  on” (EWCOME 2014) – 4-8 sierp-
nia 2014 r.

• Organizację Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry:
 – IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 21-22 września 2013 r.
 – V Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 20 września 2014 r.

• Organizację Lokalnych Konferencji GeoGebry i Warsztatów:
 – II Konferencja GeoGebry w Kłodzku – 8 lutego 2014 r.
 – Konferencja GeoGebry w Tymbarku – 27 lutego 2014 r.
 – II Konferencja ROSE i GeoGebry w Kowalewie – 24-25 maja 2014 r.

• Organizację odpłatnych kursów e-learningowych z zakresu GeoGebry:
 – Kurs GeoGebry dla początkujących
 – Kurs GeoGebry średniozaawansowany
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół podstawowych
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli gimnazjów
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 – Kurs Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze
 – Kurs zaawansowany GeoGebry

• Organizację nieodpłatnych kursów e-learningowych z zakresu GeoGebry:
 –  Doskonalenie umiejętności wykorzystania oprogramowania GeoGebra w na-

uczaniu matematyki
• Tworzenie Ogólnopolskiej Sieci Entuzjastów GeoGebry (OSEG). Jest to innowacyj-

na sieć społeczna bazująca na sieci nauczycieli i ośrodków ROSE. Jej celem jest 
promocja darmowego innowacyjnego oprogramowania do nauczania matematyki 
GeoGebra.

Strona internetowa Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES znajduje 
się pod adresem: http://fundacjaakces.pl/joomla/
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Stowarzyszenie ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learnin-
gowych)

Katarzyna Pobiega

Stowarzyszenie ROSE powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Andrzeja Nowaka, dy-
rektora Instytutu SPIK oraz dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak z Instytutu SPIK i nauczy-
cieli biorących udział w ogólnopolskich projektach „Edukacja z Internetem TP”. W dniu 
6 sierpnia 2008 r. ogólnopolskie Stowarzyszenie ROSE zostało zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000311366. Od początku istnienia preze-
sem Stowarzyszenia jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak, Sekretarzem Edyta Pobiega, 
a Skarbnikiem Teresa Zielińska. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Anna Szwancyber 
– przewodnicząca, Bożena Szymanowicz, Joanna Osio i Edyta Purczyńska. Od 2014 roku 
Pełnomocnikiem Stowarzyszenia jest Katarzyna Pobiega.
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Geneza

ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych) to grupa nauczycieli, która wyłoni-
ła się w wyniku szkolenia organizowanego przez TP oraz SPIK SWPS w ramach progra-
mu „Edukacja z Internetem TP”. Szkolenie miało charakter komplementarny (blended 
learning) – kombinacja szkolenia e-learningowego i stacjonarnego. W ramach szkolenia 
stacjonarnego kilkuosobowe grupy nauczycieli z różnych szkół integrowały się na warsz-
tatach, określały swoje potrzeby, nabywały umiejętności obsługi pla  ormy e-learningo-
wej i innych narzędzi technologicznych, zdobywały elementy najświeższej wiedzy (np. 
z zakresu psychologii, pedagogiki, TI i przekazu wizualnego) przydatnej do pracy w szkole. 
W ramach szkolenia e-learnigowego nauczyciele mieli za zadanie wykonywanie różnych 
zadań z wykorzystaniem nowych technologii oraz byli wspierani przez moderatorów 
w realizacji z uczniami projektów wykorzystujących TI w nauczaniu przedmiotowym. 
Wartością dodaną szkoleń e-learningowych było dokształcanie się z zakresu TI oraz moż-
liwość nieformalnej komunikacji z nauczycielami z innych miejsc Polski oraz z eksper-
tami, pracownikami uczelni. Po zakończeniu szkolenia z inicjatywy samych nauczycieli 
powstało ROSE. Nauczyciele z 9 szkół ponadpodstawowych rozproszonych w Polsce od 
kwietnia 2006 roku korzystając z pla  ormy e-learningowej Moodle podjęli samodzielnie 
różne aktywności mające na celu dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnej 
i umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej. Od kwietnia do czerwca nauczycie-
le zrzeszeni w ROSE kontynuowali pracę nad samokształceniem metodą małych zadań. 
W czerwcu został zorganizowany zjazd przedstawicieli różnych ośrodków, na którym gru-
pa określiła swoje potrzeby i cele działania, pomysły na rozwój. Kolejne działania obej-
mowały pracę przy pomocy pla  ormy e-learningowej nad planowaniem i przygotowa-
niem szkoleń w poszczególnych regionach. Oprócz tego, komunikując się przez internet 
nauczyciele opracowali plan samokształcenia się.

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz edukacji i aktywności społecznej, wyrówny-
wania szans edukacyjnych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, zwiększania 
kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, rozwoju społeczności 
lokalnych, rozwoju więzi społecznych i gotowości do współpracy, zwiększania przedsię-
biorczości i podmiotowości oraz ułatwienia dostępu do nowoczesnej wiedzy i zdobyczy 
współczesnej cywilizacji. Celem ROSE jest uczenie się nauczycieli wzajemnie od siebie, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w wykorzystywaniu nowych technologii w na-
uczaniu oraz propagowanie używania TI w nauczaniu przedmiotowym poprzez organi-
zowanie szkoleń w mniejszych szkołach w poszczególnych regionach. Komunikacja in-
ternetowa ROSE pozwala także na utrwalenie istniejących relacji interpersonalnych oraz 
wzmocnienie poszczególnych grup nauczycieli w lokalnych ośrodkach. Środkiem do zre-
alizowania celu nadrzędnego, jakim jest przekazywanie wiedzy, będzie przeprowadzenie 
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serii szkoleń w regionalnych ośrodkach. Szkolenia będą przeprowadzane przez członków 
ROSE, benefi cjentów jednego szkolenia. Zatem odbiorcy wiedzy staną się autorami i or-
ganizatorami szkoleń przekazującymi tę wiedzę dalej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Tworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności nauczycieli, środowiska akademic-
kiego oraz ekspertów, opartej o wymianę wiedzy i wzajemne podnoszenie kompetencji;

• Wspieranie społeczności dysfaworyzowanych;
• Zwiększenie w szkołach, a w konsekwencji i w społeczeństwie kompetencji w zakre-

sie internetu i narzędzi technologii informacyjnej tak, by uzyskiwana wiedza i umie-
jętności przygotowywały uczniów do aktywnego podjęcia wyzwań stawianych przez 
współczesne społeczeństwo;

• Tworzenie społeczności, których celem jest wymiana wiedzy i kompetencji, a zasa-
da działania oparta jest na współpracy przy wykorzystaniu narzędzi technologicz-
nych, w tym internetu;

• Integrację środowiska nauczycielskiego z akademickim;
• Upowszechnianie wiedzy akademickiej;
• Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, naukową, w tym przygotowa-

nie, organizację i prowadzenie spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów, wykładów 
i konferencji stacjonarnych, mieszanych i opartych o internet;

• Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i naukowych, w tym 
artykułów i książek;

• Propagowanie wiedzy i umiejętności zgodnych z celami statutowym Stowarzysze-
nia w formie tradycyjnej i internetowej (strony www, portale, repozytoria, itp.);

• Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i in-
stytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych 
Stowarzyszenia;

• Udzielanie grantów i darowizn innym podmiotom na realizację celów zgodnych 
z celami Stowarzyszenia.

Działania Stowarzyszenia ROSE:
• Organizacja szkoleń „Przezwyciężanie nierówności w dostępnie do nowoczesnej 

edukacji z wykorzystaniem ośrodków ROSE”, w partnerstwie z Fundacją Orange
• Organizacja szkoleń „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w na-

uczaniu przedmiotowym”
• Współpraca z FIO w projekcie „Mazowieckie Małe Przedszkola”
• Współpraca w projektach realizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Spo-

łecznej:
 – „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Tworzenie trwałej sieci liderów wy-

korzystania ICT w szkołach” – 2008/2009

SWPS_1_sklad_DRUK.indd   447SWPS_1_sklad_DRUK.indd   447 11.09.2015   13:0811.09.2015   13:08



Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach

448

 – „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzy-
stania TIK w szkołach” – 2014/2015

 – „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” 
– 2012-2015

 – „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów” – 2013-2015
• Współorganizacja projektu „Innowacyjne Lekcje Historii”
• Organizacja Międzynarodowych Konferencji:

 – Interna  onal GeoGebra Ins  tute Conference – 21-23 września 2012 r.
 – „East West Conference on Mathema  c Educa  on” (EWCOME 2014) – 4-8 sierp-

nia 2014 r.
• Organizacja Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry:

 – I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 18-19 września 2010 r.
 – II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 17 września 2011 r.
 – III Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 22 września 2012 r.
 – IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 21-22 września 2013 r.
 – V Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 20 września 2014 r.

• Organizacja Lokalnych Konferencji GeoGebry i Warsztatów:
 – I Konferencja GeoGebry w Kowalewie – 30-31 maja 2009 r.
 – Konferencja GeoGebry w Żmigrodzie – 29-30 maja 2010 r.
 – Warsztaty GeoGebry w Ostrowcu Świętokrzyskim – 23 listopada 2010 r.
 – Konferencja GeoGebry w Jaworznie – 4 grudnia 2010 r.
 – Konferencja GeoGebry w Koszalinie – 28 maja 2011 r.
 – Konferencja GeoGebry w Poznaniu – 4-5 czerwca 2011 r.
 – I Konferencja GeoGebry w Kłodzku – 1 października 2011 r.
 – Konferencja GeoGebry w Radomiu – 20 października 2012 r.
 – II Konferencja GeoGebry w Kłodzku – 8 lutego 2014 r.
 – Konferencja GeoGebry w Tymbarku – 27 lutego 2014 r.
 – II Konferencja ROSE i GeoGebry w Kowalewie – 24-25 maja 2014 r.

• Publikacja książek dotyczących GeoGebry:
 – Szkoła w dobie Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, red. Andrzej 

Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska 
 – GeoGebra. Wprowadzenie innowacji edukacyjnej, UMK 2011, red. Katarzyna 

Winkowska-Nowak, Robert Skiba
 – GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja, Wydawnictwo Akademickie 

SEDNO 2013, red. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba
 – Matematyka z GeoGebrą, Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2014, red. Edy-

ta Pobiega, Robert Skiba, Katarzyna Winkowska-Nowak
• Organizacja kursów e-learningowych z zakresu GeoGebry i Moodle:

 – Kurs GeoGebry dla początkujących
 – Kurs GeoGebry średniozaawansowany
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół podstawowych
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 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli gimnazjów
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 – Kurs Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze
 – Kurs zaawansowany GeoGebry
 – Kurs Moodle poziom podstawowy
 – Kurs Moodle p oziom zaawansowany/dla administratorów

Strona internetowa Stowarzyszenia ROSE znajduje się pod adresem: http://rose.edu.pl/
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Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS

Katarzyna Pobiega
Edyta Pobiega

Warszawskie Centrum GeoGebry przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, fi lia Mię-
dzynarodowego Instytutu GeoGebry powstało z inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-
-Nowak w 2008 roku. Dr Katarzyna Winkowska-Nowak w maju 2008 roku uczestni-
czyła w spotkaniu założycielskim Międzynarodowego Instytutu GeoGebry, na którym 
ustalone zostały główne cele Instytutu, jak również powstała idea powoływania fi lii, 
a już w sierpniu zainicjowała powstanie Warszawskiego Centrum GeoGebry. Był to 
jeden z trzech pierwszych Instytutów GeoGebry na świecie. Warszawskie centrum 
GeoGebry było wspólnym projektem Instytutu SPIK (Społeczna Psychologia Interne-
tu i Komunikacji) w SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) w Warszawie oraz 
Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych), które zrzesza na-
uczycieli wykorzystujących na lekcjach technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK, 
ICT), mających praktykę zarówno w prowadzeniu tradycyjnych szkoleń, jak i opartych 
o wykorzystanie Internetu. 

Projekt miał na celu rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki w zakresie uży-
cia technologii informacyjnej podczas zajęć z uczniem w klasie poprzez organizację 
konferencji, warsztatów, kursów i wsparcie internetowe, które zaowocowało tworze-
niem nauczycielskich społeczności internetowych. Warszawskie Centrum GeoGebry 
bazuje na doświadczeniu naukowców i nauczycieli.
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Do celów Warszawskiego Centrum GeoGebry zaliczamy:
• tłumaczenie oprogramowania,
• rozwijanie bazy materiałów edukacyjnych w języku polskim,
• budowanie społeczności użytkowników GeoGebry,
• adaptacje GeoGebry do polskich programów nauczania,
• wsparcie użytkowników GeoGebry poprzez GeoGebraTube, strony i fora internetowe,
• tworzenie tradycyjnych warsztatów i e-learningowych kursów dla nauczycieli,
• tworzenie publikacji dotyczących GeoGebry,
• tworzenie pla  ormy współpracy dla użytkowników i twórców oprogramowania,
• organizację konferencji, spotkań i seminariów dla badaczy i użytkowników,
• wsparcie prowadzonych badań.

Cele realizowane są przez:
• Organizację Międzynarodowych Konferencji

 – Interna  onal GeoGebra Ins  tute Conference – 21-23 września 2012
 – „East West Conference on Mathema  c Educa  on” (EWCOME 2014) – 4-8 sierp-

nia 2014
• Organizację Ogólnopolskich Konferencji GeoGebry

 – I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 18-19 września 2010
 – II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 17 września 2011
 – III Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 22 września 2012
 – IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 21-22 września 2013
 – V Ogólnopolska Konferencja GeoGebry – 20 września 2014

• Organizację Lokalnych Konferencji GeoGebry i Warsztatów
 – I Konferencja GeoGebry w Kowalewie – 30-31.05.2009
 – Konferencja GeoGebry w Żmigrodzie – 29-30.05.2010
 – Konferencja GeoGebry w Jaworznie – 4.12.2010
 – Konferencja GeoGebry w Koszalinie – 28.05.2011
 – Konferencja GeoGebry w Poznaniu – 4-5.06.2011
 – I Konferencja GeoGebry w Kłodzku – 1.10.2011
 – Konferencja GeoGebry w Radomiu – 20.10.2012
 – II Konferencja GeoGebry w Kłodzku – 8.02.2014
 – Konferencja GeoGebry w Tymbarku – 27.02.2014
 – II Konferencja ROSE i GeoGebry w Kowalewie – 24-25.05.2014

• Publikację książek dotyczących GeoGebry
 – GeoGebra. Wprowadzenie innowacji edukacyjnej, UMK 2011, red. Katarzyna 

Winkowska-Nowak, Robert Skiba
 – GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja, Wydawnictwo Akademickie 

SEDNO 2013, red. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba
 – Matematyka z GeoGebrą, Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2014, red. Edy-

ta Pobiega, Robert Skiba, Katarzyna Winkowska-Nowak
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• Organizację kursów e-learningowych z zakresu GeoGebry
 – Kurs GeoGebry dla początkujących
 – Kurs GeoGebry średniozaawansowany
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół podstawowych
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli gimnazjów
 – Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 – Kurs Widok Grafi ki 3D w GeoGebrze
 – Kurs zaawansowany GeoGebry

Osoby Warszawskiego Centrum GeoGebry:
• Prezesem Warszawskiego Centrum GeoGebry jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak, 

a Wiceprezesem Edyta Pobiega
• Trener Międzynarodowego Instytutu GeoGebry

 – Katarzyna Winkowska-Nowak
• Trenerzy i Eksperci Warszawskiego Centrum GeoGebry

 – Edyta Pobiega (Ostrowiec Świętokrzyski)
 – Jerzy Mil (Radymno)
 – Monika Niemczyk (Chrzanów)
 – Joanna Osio (Żmigród)
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 – Edyta Purczyńska (Żnin)
 – Anna Szwancyber (Jaworzno)
 – Teresa Zielińska (Kowalew)
 – Małgorzata Zbińkowska (Pruszków)
 – Janina Konieczna (Tymbark)
 – Agata Matuszczak (Bydgoszcz)
 – Daria Szalińska (Ostrów Wielkopolski)
 – Joanna Leszek (Puławy)
 – Anna Skorupa (Stalowa Wola)
 – Janusz Bis (Nisko-Racławice)
 – Katarzyna Pobiega (Warszawa)

• Eksperci Warszawskiego Centrum GeoGebry
 – Mirela Robakowska (Kowalew)
 – Bożena Szymanowicz (Żmigród)
 – Hanna Zimniak (Poznań)
 – Mirosław Gil (Kłodzko)
 – Renata Węglińska (Warszawa)
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• Osoby współpracujące z Warszawskim Centrum GeoGebry
 – Robert Skiba – Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu
 – Przemysław Kajetanowicz – Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika 

Wrocławska
 – Anna Rybak – Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu, 

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 – Krzysztof Winnicki (Poznań)
 – Piotr Pobiega (Ostrowiec Świętokrzyski)

• Tłumacze GeoGebry współpracujący z warszawskim Centrum GeoGebry
 – Edyta Pobiega
 – Jerzy Mil
 – Przemysław Kajetanowicz
 – Katarzyna Pobiega
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Instytucje współpracujące z Warszawskim Centrum GeoGebry
• Wydawnictwo Akademickie SEDNO
• Ofi cyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Strona internetowa Warszawskiego Centrum GeoGebry znajduje się pod adresem:
http://geogebra.pl
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Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES 
przy wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Pobiega
Katarzyna Winkowska-Nowak

Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES, które powstało w 2014 
roku na wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, to in-
terdyscyplinarna jednostka systematyzująca oraz rozwijająca działania prowadzone od 
kilku lat przez pracowników Wydziału Psychologii SWPS, w tym Katedry Układów Złożo-
nych, których celem jest wprowadzanie pozytywnej i trwałej zmiany w nauczaniu mate-
matyki i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w nauczaniu.

Głównym celem Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES 
jest bezpośredni udział w działaniach społecznych oraz tworzenie bazy naukowej, to zna-
czy gromadzenie literatury, ekspertyz, publikacji i przeprowadzanie badań dotyczącej 
tych działań. Udział w działaniach społecznych polega m.in. na włączaniu się w działania 
innych jednostek takich, jak fundacje czy inne organizacje zajmujące się działaniami spo-
łecznymi, pozyskiwaniem grantów na działalność tak społeczną, jak i badawczą, współ-
pracą wewnątrz uczelni jak i na zewnątrz oraz współpracą międzynarodową. Prowadze-
nie badań oraz rozwijanie bazy wiedzy naukowej jest ukierunkowane na wypracowanie 
nowoczesnych i adekwatnych narzędzi i metod badawczych oraz upowszechnienie wy-
ników w środowiskach naukowych i edukacyjnych. Zebrane doświadczenia mogą dodat-
kowo służyć opracowaniu katalogu najlepszych praktyk oraz rekomendacji dla instytucji 
publicznych i rządowych oraz organizacji społecznych i pozarządowych. Planowane jest 
wydanie podręcznika metodycznego, dotyczącego nauczania matematyki z wykorzysta-
niem technologii informacyjnych. Ponadto zespół skupiony wokół AKCES zamierza konty-
nuować organizację a także merytoryczne przygotowanie kursów nowoczesnych metod 
nauczania  oraz grup seminaryjnych dla kierowników oświaty i nauczycieli z zakresu im-
plementowania wolnego oprogramowania dla edukacji.

Aktualnie prowadzone są trzy granty: dwa z POKL „Innowacyjny program nauczania 
matematyki dla liceów ogólnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania mate-
matyki dla gimnazjów” oraz z FSS „Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla 
sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach”.

Dyrektorem Akademickiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES jest 
dr Katarzyna Winkowska-Nowak, a jego zespół tworzą: prof. Andrzej Nowak (opiekun me-
rytoryczny), dr Agata Zabłocka-Bursa, dr Wojciech Borkowski, mgr Lan Bui-Wrzosińska, 
mgr Wiesław Bartkowski.
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